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Beste lezers van Industriebouw,
BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Methodology) vs LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design). In deze
editie van Industriebouw komen we beide
duurzaamheidscertificeringen tegen. Ze worden alle twee
toegekend aan groene gebouwen maar het proces om van
design tot gecertificeerd gebouw te komen, is wezenlijk
anders. Waar je je bij BREEAM moet houden aan allerlei
richtlijnen en tijdens het ontwerpproces wordt bijgestaan
door een beoordelaar, krijg je bij LEED meer vrijheid in het
ontwerp maar tegelijkertijd is er meestal ook meer
papierwerk nodig om de gewenste certificering te krijgen.
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In Europa kiezen de meeste bedrijven voor een BREEAM
certificering. Vooral bedrijven waarvan het hoofdkantoor te
vinden is in de Verenigde Staten, gaan voor LEED, de
Amerikaanse tegenhanger. Zo ook Delta Electronics
Netherlands BV, dat voor het nieuwe, hoogwaardige
kantoorpand in Helmond gaat voor een LEED Gold
certificering. Er is bovendien bijzonder veel regeltechniek
toegepast, daarmee is het met recht een paradepaardje voor
de Europese activiteiten van Delta Electronics.

54

Uiteraard passeren in deze editie nog meer projecten de
revue. Zo bouwt Innocent een duurzame, CO2-neutrale
fabriek in Rotterdam. In de drankjesfabriek, met de
toepasselijke naam De Blender, zullen maar liefst 400
miljoen flesjes gekoeld sap per jaar worden geproduceerd
voor 17 Europese landen. Het hele productieproces – van
fruit tot fles – gebeurt onder één dak. Op een vroeger
parkeerterrein in het centrum van het Amsterdam Science
Park verrijst momenteel bovendien een bedrijfsverzamelgebouw, Matrix One, met een eigentijdse vorm én
duurzaamheidsgedachte. En de renovatie en restauratie van
Landgoed Wulpenhorst in Zeist is eveneens geen alledaags
project. Dankzij ambachtelijk vakmanschap ondergaat het
momenteel een metamorfose.
Veel leesplezier toegewenst!
Cock Penning
Industriebouw
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Thuiswedstrijd op topsnelheid
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Het gebouw werd volledig
in 3D geëngineerd, zodat
vooraf alle mogelijke
conflicten opgelost konden
worden.
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‘Af en toe krioelde het op het bouwterrein van de mensen,
die allemaal hun ding aan het doen waren’

Een thuiswedstrijd, dat kun je de bouw van distributiecentrum Noordkaap in Apeldoorn wel noemen voor

bouwbedrijf Aan de Stegge Twello. “We zitten nagenoeg op loopafstand van het bouwterrein”, zegt commercieel
projectmanager Evert Veerman, “en dat is heerlijk om een keer mee te maken. Nu eens geen uren in een busje of
ergens in de kost gaan, en dat geldt ook voor veel onderaannemers, die net als wij vlakbij gehuisvest zijn.”

De vliesgevels werden al tijdens de
ruwbouwfase gemonteerd.
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Opdrachtgever Somerset Capital Partners
en eindgebruiker Liander, dat het grootste
deel van het DC gaat huren, hebben
afspraken gemaakt over een snelle
oplevering. Het project kent daarom een
strakke planning. Juist om die reden stak
Aan de Stegge Twello veel energie in de

voorbereiding. Het gebouw werd volledig
in 3D geëngineerd, zodat vooraf alle
mogelijke conflicten opgelost konden
worden.

Bouwen wordt assembleren
“Zo wordt bouwen assembleren”, zegt

Aan de Stegge Twello bouwt DC Noordkaap voor Somerset

commercieel projectleider Evert Veerman
van Aan de Stegge Twello. “De gedegen
voorbereiding met alle betrokken partijen
en onderaannemers maakte het mogelijk
om veel werkzaamheden tegelijkertijd uit
te voeren en dus het bouwtempo
behoorlijk op te schroeven. De vliesgevels
werden bijvoorbeeld al tijdens de
ruwbouwfase gemonteerd. Voor alle
partijen was het duidelijk wat er moest
gebeuren. Af en toe krioelde het op het
bouwterrein van de mensen, die allemaal
hun ding aan het doen waren.” Tijdens
die voorbereiding kwam ook aan het licht
dat de oorspronkelijke plannen gewijzigd
moesten worden. Het terrein bleek totaal
ongeschikt voor de aanvankelijk geplande
grondverbetering, zodat overgestapt
moest worden naar een constructie op
palen. “Het was dus nog een hele klus om
‘uit de grond’ te komen. Maar vanaf dat
moment verliep alles op rolletjes.”

Early access
Aan de Stegge Twello is een echte turnkey
bouwer, iets wat bij DC Noordkaap goed
tot uiting komt. “Liander praat als
eindgebruiker vanaf het begin mee over
de bouw, ook tijdens bouwvergaderingen”,
vertelt Veerman. “Ze hebben specifieke
eisen, onder meer met betrekking tot
ijkruimten en werkplaatsen. Maar ook
andere wensen realiseren we al tijdens
de bouw, zodat de mogelijkheid wordt

geboden er direct na de oplevering in te
kunnen. Early access, noemen we dat.”
Veerman geeft toe dat Aan de Stegge
Twello bij dit project haar beste beentje
voorzet. “Al was het maar omdat onze
gezinsleden nu ook eens kunnen zien wat
we bouwen en hoe snel dat gaat”, zegt hij.
“Maar het is ook onze eerste opdracht voor
Somerset, en hen willen we graag overtuigen om vaker een beroep op ons te doen.
Het is mooi om voor hen te bouwen.”
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Vanwege de lage ligging van het bouwterrein moest al het
water dat van het dak en het terrein kwam via enorme
pompen worden weggepompt naar omliggende wadi’s.
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PLOMP
FUNDERINGSTECHNIEKEN BV

Buispalen
Houten palen
Betonpalen
Energiepalen
Damwand
Div. verhuur

Voor een
stevig
fundament
Papekopperdijk 19

3464 HT Papekop

T 0348 - 562486

www.plompfunderingstechnieken.nl

Plomp adv A5 DEF.indd 1

29-06-18 18:02

Ruim 500 palen in sneltreinvaart de grond in
De korte bouwtijd voor DC Noordkaap beïnvloedde ook het heiwerk. Om aan de strakke planning te kunnen
voldoen, zette Plomp Funderingstechnieken BV twee heistellingen in om de ruim 500 prefab betonnen palen te
heien. In verband met de gewenste korte levertijd werden die ingekocht bij twee producenten.
“Daarnaast hebben we een shovel ingezet om de snelheid nog meer te verhogen”, zegt Colin van den Berg van
het bedrijf uit het Utrechtse Papekop. “Zo konden de machinisten van de heistellingen zich volledig
concentreren op het heien.” Met ruim 40 man vast personeel, een uitgebreid assortiment (hei)machines,
hulpmaterieel en een ruime werkplaats is Plomp Funderingstechnieken een allround funderingsbedrijf en
nagenoeg zelfvoorzienend. De aandacht ligt met name op prefab betonpalen in utiliteits-, woningbouw en infra.
Maar ook stalen buispalen, boorpalen, houten palen en damwanden behoren tot het dagelijks werk.
Ekal systeem
Alle kranen van Plomp Funderingstechnieken BV zijn voorzien van het elektronisch kalendersysteem van Ekal.
“Vroeger werd dat met de hand bijgehouden. Nu gaan de gegevens rechtstreeks naar een constructeur die direct
ziet of de resultaten overeenkomen met zijn berekening en zo kan ingrijpen als dat nodig is. Het Ekal systeem is
niet alleen betrouwbaarder en nauwkeuriger, het vergroot ook de efficiency en daarmee de snelheid.”
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Kollen BV voert
grondwerk uit, maar
denkt ook mee

Kollen Groep Oene

terreininrichting bij DC Noordkaap verrichtte, speelde
een thuiswedstrijd. “Binnen tien minuten zijn we op
het bouwterrein”, zegt directeur/eigenaar Wilfred

Postadres

: Ooster Oenerweg 28
8167 PD Oene
Afleveradres : Deventerweg 9
8167 NA Oene
Tel
Mobiel
Fax
e-mail

Ook Kollen BV, dat het grondwerk, de riolering en de

Kollen. “Een groot pluspunt, maar vooral de goede
verstandhouding tussen alle partijen maakte dit
project geweldig om aan mee te werken.”

: 0578-641100
: 06-51158319
: 0578-642703
: info@kollenbv.nl

Kollen BV werd al in een vroeg stadium betrokken bij
de voorbereiding en had daarbij ook een belangrijke
inbreng. “We beoordeelden de oorspronkelijke

www.kollenbv.nl

plannen voor grondverbetering en zagen al snel dat
die onhaalbaar waren. Dan is het fijn om met een
aannemer en opdrachtgever te werken die open staan
voor argumenten en niet stug vasthouden aan het
oorspronkelijke plan.” Uiteindelijk werd mede om deze
reden overgestapt naar een fundering op palen.
Lage ligging
Kollen vertelt verder: “Het bouwterrein van DC
Noordkaap ligt heel laag en ook dat had ingrijpende
consequenties. Al het water dat van het dak en het
terrein komt moet via enorme pompen worden
weggepompt naar omliggende wadi’s. Voor de
terreininrichting betekende het dat we veel aandacht
aan de onderbanen moesten besteden en extra zware
bestrating hebben toegepast. Ondanks veel tegenslag
met de weersomstandigheden gaan we dit mooie
project toch op een goede manier afronden.”
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VETAFSCHEIDERS
Bij bedrijven en instellingen, waar vethoudend afvalwater ontstaat,
ruimte binnen in het gebouw te plaatsen. Indien mogelijk dient
moeten vetafscheiders volgens NEN-EN 1825 worden geplaatst
een afscheider zo dicht mogelijk bij de vervuilingsbron geplaatst
om ervoor te zorgen dat organische vetten en oliën uit het afvalte worden om zodoende het leidingwerk binnen in het gebouw
water worden gehaald. Vetafscheiders (cq vetputten, vetvangers)
te beschermen.
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Nieuwbouw distributiecentrum

Noordkaap te Apeldoorn

Hardeman | van Harten levert
en monteert de dak- en gevelbeplating voor het nieuw te bouwen
distributiecentrum van Noordkaap
te Apeldoorn. Onze specialistische
medewerkers leveren maatwerk, werken in een hoog tempo en streven naar
hoogwaardige kwaliteit.

UTILITEITSBOUW
AGRIBOUW
RENOVATIE

en
dé specialisten wandbeplating
in dak-

www.hardeman-vanharten.nl
Volg ons ook via F

T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl

De vliesgevelelementen van Gevel Design Beek
worden compleet naar de bouwplaats vervoerd,
inclusief draaiende delen en beglazing.
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Ook
voor
de parkeergarage
van de van
Ook
voor
de nieuwbouw

Ook voor DC Noordkaap

Designer Outlet
te Roermond
verzorgen
wij
Euroma
Zwolle
verzorgen
wij de
Ook
voor
de
parkeergarage
van
de
lealuminium
veren,
produceren
en
montere
n
Ook
voor
de
nieuwbouw
van
puienenen
vliesgevelswij
de aluminium puien
vliesgevels
Designer
Outlet
te Roermond
verzorgen
wij
Euroma
Zwolle
verzorgen
wij de
van
productie
t/menmontage.
van
productie
t/m
montage
de
aluminium
puien
vliesgevels.
aluminium
puienenen
vliesgevels
de aluminium puien
vliesgevels
van
productie
t/m montage.
van
productie
t/m montage
www.gevel-design-beek.nl
T 0316-532320
www.gevel-design-beek.nl

Postbus 12
7037 ZG, Beek

E info@gevel-design-beek.nl

Postbus 12
7037 ZG, Beek

T 0316-532320
E info@gevel-design-beek.nl

Gevels monteren tijdens de ruwbouw
Gevel Design Beek levert en monteert 1.400 m2 vliesgevel en 425 m2 kozijnwerk voor DC Noordkaap.
Afwijkend van de gebruikelijke gang van zaken worden deze bij de bouw als eerste gevelonderdelen
gemonteerd, tijdens de ruwbouw fase. Dat gebeurt zodra de staalconstructie voldoende gereed is, en
vervolgens gelijk opgaand in de planning.
Jos Bijsterveld, projectleider bij Aan de Stegge,
is blij met de inbreng van Gevel Design Beek.
“Dit project vraagt vanwege de korte
doorlooptijd en de hoogwaardige eisen aan
de afwerking om betrokken bouwpartners, die
vanaf het begin proactief meedenken. Met
Gevel Design Beek hebben wij al jaren een
goede relatie, dus wij wisten dat zij de
kwaliteit en de knowhow leveren om te
voldoen aan de gevraagde eisen op het gebied
van uitvoering en planning.”
Een betrouwbare partner
Het Gelderse bedrijf engineert, produceert en
monteert alles in eigen beheer, hierdoor is
flexibiliteit geborgd. Ook is er steeds
afstemming met de overige deelnemers van
het bouwteam, waardoor faalkosten tot een
minimum beperkt blijven en er snel kan
worden gewerkt, zonder de wensen en eisen
uit het oog te verliezen. Gevel Design Beek
doet zoveel mogelijk van de productie in de
eigen werkplaats. De vliesgevelelementen
worden compleet naar de bouwplaats
vervoerd, inclusief draaiende delen en
beglazing. “Een betrouwbare partner,
die wij een klus als deze wel
toevertrouwen”, besluit Bijsterveld.
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Uiteraard mogen ook laa
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ad docks niet ontbreken
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De vloer krijgt een vlakheid volgens
NEN 2747, vlakheidsklasse 3.
Legt het fundament onder uw business

Wie zijn wij?

Een bedrijf dat sinds 1975 gespecialiseerd is in het maken van diverse
soorten betonvloeren. Wij maken vloeren van 1.000 m2 tot meer dan
100.000 m2.

Wie zijn onze klanten?

Vastgoedbeleggers, bouwbedrijven en investeerders.

Hoe realiseren wij dit?

Geen zorgen, bij Schipper vloeren zijn we er om u te ontzorgen.
Wij hebben alle kennis en materialen in huis.

Onze missie?

Zorgen voor een tevreden klant, het leveren van een goed product en
service.

Beemterweg 37
7341 PC Apeldoorn
Tel: 31 (0) 55 312 1797
www.schipper.nl
post@schipper.nl

Vraag vrijblijvend een offerte aan (calculatie@schipper.nl)
of neem contact op met een van onze adviseurs.

Een bedrijfsvloer op maat
Bijna vijftig jaar houdt familiebedrijf Schipper Vloeren BV zich bezig met vloeren. In die vijf decennia bouwde het
bedrijf een schat aan ervaring en kennis op. Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello maakt er regelmatig gebruik van en
commercieel directeur Rob Over van Schipper Vloeren weet wel waarom.
“Wij zijn sterk in het ontwerpen van vloeren en in het behalen van de vereiste vlakheden. Daarnaast zijn we heel
flexibel, we hebben onze eigen heistellingen en betonpompen. De bouw van DC Noordkaap is een mooi voorbeeld
van onze kwaliteiten. Het oorspronkelijke plan was om grondverbetering toe te passen, maar door de PFAS
perikelen ging dat niet door. Op basis van aangeleverde sonderingen en belastingen hebben we toen een vloer op
mini vibropalen ontworpen. We zijn begonnen met het heien van zo’n zesduizend palen. De vloeren zelf
gingen we pas storten toen de hal grotendeels dicht was.”
Vlakheidsklasse 3
De vloer krijgt een vlakheid volgens NEN 2747, vlakheidsklasse 3. Een deel van de bedrijfsvloer wordt volledig
gedilateerd uitgevoerd, omdat daar een laboratorium komt voor eindgebruiker Liander, waar geen hinder mag
ontstaan door geluid en trillingen van buitenaf. Schipper verzorgde ook het afstorten van de verdiepingsvloeren en
het storten van de laadkuilen.
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Trappen en balustrades
Ten Have Metaalwerken uit Apeldoorn leverde en
monteerde voor DC Noordkaap trappen, hekken,
leuningen en balustrades. Eigenaar Maurice ten Have
licht toe: “We leveren veel voor distributiecentra, je
mag het best een specialisme van ons noemen. Op
basis van het ontwerp van de architect hebben we
alle onderdelen berekend, getekend, geproduceerd en
gemonteerd.”
“De industriële trappen van de bedrijfsvloer naar de
mezzanine zijn thermisch verzinkt uitgevoerd, die in
het kantoor gepoedercoat en voorzien van traptreden
in sierbeton of eikenhout. In de balustrade van de
mezzanine zijn twee kantelhekken opgenomen om de
doorvalbeveiliging te garanderen bij het
verplaatsen van goederen. Die kantelhekken
engineeren en produceren we ook zelf, eventueel zijn
ze leverbaar met afstandsbediening.”
Bouwplaats
Het bedrijf van Ten Have ligt op slechts 150 meter
afstand van de bouwplaats. “Dat is best wel eens fijn”,
besluit hij met een knipoog. “Je laadt wat gereedschap
in een kruiwagen en je loopt er zo naar toe.”
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BRANDDETECTIE | SPRINKLER | WATERMIST
BLUSGAS | TECHNISCH BEHEER | ADVIES

Forse sprinklerinstallatie
in korte tijd gerealiseerd
DC Noordkaap kende een korte bouwtijd. Ook voor
Unica Fire Safety, dat de sprinklerinstallatie verzorgde,
was het flink doorwerken. Volgens projectleider Edwin
Romberg van Unica was de voorbereiding daarbij
cruciaal. Een gedegen voorbereiding, waarbij de

Experts in
brandbeveiliging
voor iedere
situatie.

gehele installatie met Revit werd gemodelleerd in een
BIM-model, zodat alle onderdelen van de bouw goed
op elkaar afgestemd waren.
“We zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het
project” ,zegt Romberg. “En de samenwerking was
uitstekend. Daardoor was het mogelijk om te voldoen
aan de krappe planning.” Unica Fire Safety is
onderdeel van de Unica Groep, die diensten aanbiedt
op het gebied van installatietechniek, energie, ICT en
beveiliging. Het bedrijf bracht een installatie aan met
een reinwatertank van 750 m3 en in totaal ruim 4.000
ESFR sprinklers, inclusief de benodigde leidingen.
Ook de volledige brandmeldinstallatie werd door het
bedrijf geïnstalleerd.
Forse installatie
Bij de vluchtdeuren zijn aansluitpunten voor de
brandweer aangebracht, zodat die indien noodzakelijk
gebruik kan maken van water uit de sprinklertank. “Dit
was geen uitzonderlijke installatie voor ons, maar wel
een redelijk forse”, besluit Romberg. “Omdat er ook al
stellingsprinklers zijn toegepast vanwege de
toekomstige opslag van kunststof. Het was een
geslaagd project, mede dankzij de uitstekende
samenwerking tussen alle partijen.”
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Het gebouw beschikt tevens over
een forse sprinklerinstallatie.
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Fraaie zonwering in de vorm van Ultimate Zipscreens.

Professionals
in zonwering

Onze service reikt verder dan de oplevering

Platinawerf 10 | 6641 TL Beuningen
024- 677 80 00| info@schellekens.com

Screens voor DC Noordkaap: Windvast, strak en
esthetisch fraai
Voor DC Noordkaap werd gezocht naar zonwering die zeer windbestendig is, toegepast kan worden in grote
afmetingen en ook nog eens fraai oogt. Die combinatie werd gevonden in de Ultimate Zipscreens van de
specialisten in projectzonwering, Schellekens & Schellekens. Accountmanager Leo Paul Terwindt is niet verrast.
“Onze Ultimate Zipscreens zijn gegarandeerd bestand tot windkracht negen”, zegt hij.
“We leveren en monteren voor DC Noordkaap twee types: de UZ 100 voor de hoogtes van 2700 mm en de UZ 125,
die 4600 mm hoog zijn. Voor screens is dat een behoorlijke hoogte, zeker als je bedenkt dat de meeste screens
1900 mm breed zijn. Dan heb je te maken met een behoorlijk oppervlak, meer dan tien m2, dat ook zonder wind
mooi strak moet blijven. Dat lukt dankzij de rits, die in de zijgeleiding zit.” Doordat het doek in de zijgeleiding valt
heeft de gebruiker straks ook geen last van hinderlijke lichtstrepen. De Ultimate Zipscreens van Schellekens &
Schellekens zijn voor dit project blind gemonteerd. “Na de montage is er geen schroef meer te zien, dus ook
esthetisch voldoet onze zonwering zonder meer.”
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Nieuw betekent ook
schoon
Facilitaire Service Nederland is een allround
schoonmaakbedrijf, gevestigd in Arnhem. Een groot
deel van de activiteiten betreft de eindschoonmaak

Een schone werkplek is voor
uw organisatie van essentieel belang. Niet alleen voor
de uitstraling van uw bedrijf
maar ook voor het welzijn
van uw medewerkers.

na het voltooien van bouwprojecten. Ook bij DC
Noordkaap verzorgt het bedrijf deze schoonmaak. “De
eindgebruiker wil niet alleen een nieuw pand, hij wil
ook een schoon pand” , zegt directeur/eigenaar Pascal
van de Sluis. “En voor dat laatste zorgen wij.”

Diensten:
•
•
•
•
•

Reguliere schoonmaak
Glasbewassing
Vloeren onderhoud
Bouwkeet schoonmaak
Opleveringsschoonmaak

“Alle vervuiling die door de bouw is ontstaan, halen
we weg: voeg- en kitresten in het sanitair, verfspatten
op deuren, stickers, noem maar op. Vergelijk het met
het kopen van een auto. Als je die ophaalt, moet hij er
ook spic en span uitzien.”
Flexibiliteit

Boxtelstraat 31 | 6843 RZ Arnhem | 026 - 8483496
www.fsnschoonmaak.nl | info@fsnschoonmaak.nl

Behalve deskundigheid en nauwgezetheid wordt van
een schoonmaakbedrijf dat de eindschoonmaak van
een bouwproject verzorgt ook flexibiliteit verwacht.
“Een planning kan weleens uitlopen, maar de
opleverdatum blijft meestal gelijk.”
Bewuste Bouwers
Behalve de bouwschoonmaak verzorgt Facilitaire
Service Nederland ook het schoonmaken van de keten
tijdens de bouw. Volgens Van de Sluis is daarbij goed
te zien dat Aan de Stegge werkt volgens de
gedragscode van Bewuste Bouwers. “Bij sommige
andere opdrachtgevers zie je soms dat het er ronduit
smerig is, met grof vuil en dergelijke dat achterblijft.
Je kunt heel goed zien dat dit bij Aan de Stegge beter
geregeld is.”
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Camerabewaking van begin tot eind
Al meer dan tien jaar werkt Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello samen met BNT Bouwbeveiligingen voor het
beveiligen van bouwplaatsen. Een samenwerking die van beide kanten prima bevalt, volgens BNT-eigenaar Peter
Damsma.
“We bekijken vooraf hoe we de beveiliging aanpakken en wat het kost zodat die kosten ook begroot kunnen
worden. Aan de Stegge wil de bouwplaats vanaf het allereerste begin tot en met de oplevering beveiligd hebben,
dat geldt lang niet voor alle aannemers.” BNT Beveiligingen installeert camera’s die buiten de gebruikstijden van
de bouwplaats fulltime gemonitord worden, ook tijdens weekends en vakanties. Daarnaast verzorgt het bedrijf bij
DC Noordkaap tevens de camerabewaking van de toegangspoort. Tijdens openingstijden kan de uitvoerder van
Aan de Stegge meekijken met die camera’s, zodat er constant zicht op is wie de poort in- en uitgaan.
Sociale controle
Damsma is goed te spreken
over de samenwerking: “Aan de
Stegge is heel consequent in
het melden van afwijkende
openingstijden en overwerk.” Een ander aspect van de camerabeveiliging is sociale controle. “We hangen banners
aan de bouwhekken met ons telefoonnummer. Regelmatig krijgen we meldingen van omwonenden als er iets
mis is op de bouwplaats, zoals stormschade. Die meldingen spelen we dan door naar de aannemer, een
bijkomend voordeel van onze camerabewaking.”

Op de toegangspoort is camerabewaking aangebracht.
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Het bouwen van DC Noordkaap was voor de
meeste betrokken partijen een thuiswedstrijd.

Projectontwikkelaar
Somerset Capital Partners BV,
Oisterwijk

Zonwering
Schellekens & Schellekens,
Beuningen

Eindschoonmaak
Facilitaire Service Nederland,
Arnhem

Architect
Mulderblauw Architecten,
Leidschendam

Gevel- en dakbeplating
Hardeman Van Harten BV, Lunteren

Pompputten
Riotech rioleringstechniek,
Heinenoord

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello
BV, Twello
S- en W-installateur
Barth Installatietechniek,
‘s-Gravendeel
W-installateur
Unica Fire Safety, Hengelo
Vloeren
Schipper Vloeren BV, Apeldoorn

Bouwbeveiliging
BNT Bouwbeveiliging, Diemen
Metalen gevels en gevelelementen
Gevel Design Beek BV, Beek
Staal & Metaalwaren
Ten Have Metaalwaren, Apeldoorn
Prefab betonpalen
Plomp Funderingstechniek BV,
Papekop

Infrawerkzaamheden
Kollen BV, Oene
Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum ‘Noordkaap’
waarin expeditieruimten / mezzanine /
kantoren en aanleggen parkeerterrein.
Bouwperiode
Juli 2020 - maart 2021
Bruto vloeroppervlakte
33.000 m2
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Smart en green
op z’n Taiwanees
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Tekst: Alet Roesink
Foto’s: VAN AKEN CONCEPTS | ARCHITECTURE |
ENGINEERING BV

In het gebouw is bijzonder
veel regeltechniek toegepast,
tot in de kleinste details.
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‘Het pand is met recht een paradepaardje voor de
Europese activiteiten van Delta Electronics’

De gevel is voorzien van Steni
gevelbeplating, aangebracht in drie
soorten wit: mat, halfmat en glans.

Delta Electronics verhuist haar
Nederlandse zetel van Eindhoven naar de
Automotive Campus in Helmond.
Helmond wordt daarmee de basis voor
Delta’s industriële automatiseringsactiviteiten in Europa, het Midden-Oosten
en Afrika (EMEA). Het nieuwe gebouw zal
voldoen aan de hoogste eisen van vandaag
de dag op het gebied van duurzaamheid en
milieuontwerp. Het beoogt een Leadership
in Energy and Environment Design (LEED)
Gold-certificering te behalen.

Regeltechniek tot in de kleinste details
Mark Smaling: “Na de aannemersselectie
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In Helmond bouwt Bouwbedrijf Van de Ven uit Veghel in opdracht van

Delta Electronics Netherlands BV een nieuw hoogwaardig kantoorpand, dat
vanwege zijn duurzaamheid LEED gold gecertificeerd zal worden.

hebben we het bouwteam samengesteld.
Er is vervolgens ongeveer één jaar
uitgetrokken voor de voorbereiding. De
installatiecomponent is erg zorgvuldig
voorbereid en uitgevoerd, zowel in
elektrotechnische als bouwkundige zin. De
regeltechniek of BMS (building management system) vormt een niet te
onderschatten onderdeel in het
engineeringsproces. De mate waarin zaken
als veiligheid, klimaatbeheersing en
hightech intelligentie zijn toegepast,
geven een duidelijke meerwaarde aan dit
gebouw. Wat het gebouw verder bijzonder
maakt, is de significante rol van smart en

green. Er is bijzonder veel regeltechniek
toegepast, tot in de kleinste details. Denk
daarbij aan verlichting, alarmering,
klimaatbeheersing en gebouwbeheer. Het
pand is dan ook met recht een
paradepaardje voor de Europese
activiteiten van Delta Electronics.

Diversiteit aan adviseurs
In dit project gaat het om volledige
nieuwbouw van een kantoorgebouw en
een deel productiehal. Delta is overigens
ook zelf een smart building solutions
provider en biedt geavanceerde building
automation technologie. De grootste

Het interieur heeft een lichte,
moderne uitstraling.

Een strakke uitstraling
Pruyssen Daken en Gevels uit Waardhuizen staat
bekend om het realiseren van vlakke gevels. Voor het
nieuwe pand van Delta Electronics in Helmond voerde
zij dit uit in een witte kleurstelling mat, halfmat en
glans, zonder schroeven voor een strak resultaat. Het
gehele pand is rondom bekleed met circa 1800 m2
Steni Colour gevelbeplating.
Jan Pruyssen licht toe: “Onze opdracht was het leveren
en monteren van deze beplating. Dankzij de goede
werkvoorbereiding van Bouwbedrijf Van de Ven verliep
dit bijzonder soepel. De sandwichpanelen waren al
aangebracht en de gevels waren al waterdicht.
Daardoor konden wij, onafhankelijk van andere
partijen, de beplating monteren. Tegen de
sandwichpanelen hebben wij sendzimir verzinkt
stalen Omega profielen aangebracht.”
Effen resultaat
“Ons bedrijf is gespecialiseerd in het verlijmen van
gevelbeplating voor een strak resultaat. In dit project
is dat ook mooi tot z’n recht gekomen. De beplating is
zonder schroeven aangebracht, wat een effen
resultaat oplevert.”

uitdaging lag ‘m erin om met de diversiteit aan adviseurs te
komen tot een uitvoeringsgereed ontwerp. De Taiwanese
kennis en systemen boden een interessante toevoeging aan het
bouwteam. Daarnaast werden ook diverse componenten, zoals
de armaturen, omvormers, camera’s en laadpalen van Delta zelf
betrokken. Ook in artistieke zin is het een interessant pand. De
architect is VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV. De
gevel is voorzien van Steni gevelbeplating, een glasvezelversterkte
composietbeplating. Deze is in drie soorten wit aangebracht: mat,
halfmat en glans.

Veelzijdige onderneming
Bouwbedrijf Van de Ven voert toonaangevende nieuwbouw- en
restauratieprojecten in Nederland uit voor de woningbouw en
utiliteitsbouw. Met een eigen timmerfabriek en 205 medewerkers
kan de onderneming veel zelf uitvoeren en is ze flexibel. Van de
Ven bouwt grote distributiecentra en onlangs realiseerde zij nog
de uitbreiding van bol.com in Waalwijk. In een tijdsbestek van
ruim negentig jaar is het bouwbedrijf uitgegroeid van een klein
familiebedrijf tot een omvangrijke en veelzijdige onderneming.

Ook op dit project
leverden en monteerden wij
de vlakke gevelbeplating

Waardhuizen 41A, 4287 LR Waardhuizen
Tel. 0183-441597, info@pruyssengroep.nl
www.pruyssengroep.nl
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L I C H T- & K R A C H T I N S TA L L AT I E S
G E B O U W A U T O M AT I S E R I N G
BRAND- & INBRAAKBEVEILIGING
TOEGANGSCONTROLE & CCTV
I C T & D ATA N E T W E R K E N
INSPEC T I E S S C IOS SCOPE 8, 9 & 10

Van Stratum Techniek B.V. - De Hooge Akker 17 - 5661 NG Geldrop - 040 28 000 28 - info@vanstratum.nl
ELEKTROTECHNIEK VOOR BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

Het nieuwe gebouw zal voldoen aan de hoogste
eisen van vandaag de dag op het gebied van
duurzaamheid en milieuontwerp.
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Elektrotechniek met een Taiwanese touch
Voor de kantoor- en bedrijfshal van het Taiwanese bedrijf Delta Electronics realiseert Van Stratum Techniek BV
in samenwerking met Bouwbedrijf Van de Ven alle elektrotechniek, waaronder licht- en krachtinstallaties,
gebouwautomatisering, verlichting, data en beveiliging. Het wordt een prominent ‘state of the art’ LEEDgebouw. Dat wil zeggen dat er zichtbaar en meetbaar wordt gewerkt aan het behalen van de duurzaamheidsambities van de klant.
“Bijzonder aan dit project was wel het toepassen van de nieuwste technieken en de componenten van Delta
Electronics zelf”, vertelt Jac van Stratum. “Op haar verzoek hebben bouwpartijen een duurzame installatie
ontworpen met een grote diversiteit aan regelcomponenten. Daarbij was het de bedoeling dat we die
componenten rechtstreeks van Delta betrokken en toepasten. Veelal gaat het om technologie die in Europa
nog onbekend is, maar dat maakt het juist wel weer heel interessant.”

Uitwisselbaarheid
“Een ander voorbeeld van het duurzame karakter is de uitwisselbaarheid. Er is nu al geanticipeerd op
eventuele toekomstige uitwisselbaarheid van nieuwere componenten in bijvoorbeeld de regeltechniek. We
realiseren het project en verzekeren de klant daarbij ook van de instandhouding ervan. Daar zijn we ook erg
sterk in: service, onderhoud en beheer.”
Bijna honderd jaar
Op de Automotive Campus in Helmond, waar dit gebouw
onderdeel van uitmaakt, hebben we in opdracht van
Bouwbedrijf Van de Ven meer nieuwe bedrijfspanden
gerealiseerd, zoals Lightyear, Fontys Automotive, Summa
Automotive, Altran, Innovam en de Verkeerscentrale Zuid van

‘Van Stratum Elektrotechniek
bestaat bijna honderd jaar’

RWS. Van Stratum Elektrotechniek bestaat bijna honderd jaar.
We zijn gespecialiseerd in nieuwbouw, renovatie, service,
onderhoud, beheer en Scope 8, 9 & 10 inspecties.”
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Kantoor Delta Electronics • Helmond

Advertorial

Veiligheid in het vizier
Als systeemintegrator levert A2B Security uit Helmond beveiligingsconcepten op maat. Voor haar nieuwe
kantoorpand met bedrijfshal schakelde DELTA Electronics in Helmond daarom dé experts bij uitstek in de
regio in voor een inbraaksignaleringssysteem, brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Een mooie klus
waarbij alle kwaliteiten van het snel groeiende bedrijf optimaal samenvallen. A2B Security ontwikkelt
immers high-end security platforms voor bedrijven, waarin inbraakbeveiliging, brandbeveiliging,
camerabewaking en toegangsbeheer naadloos zijn geïntegreerd. Altijd opgebouwd uit de beste
componenten voor de specifieke situatie. Bewezen beveiligingsproducten met een uitstekende prijs/
kwaliteit verhouding, van de absolute marktleiders in de beveiligingsbranche.
Erwin Spierings van A2B Security: Op de
Automotive Campus in Helmond heeft ons
bedrijf al diverse nieuwbouwpanden voorzien
van de noodzakelijke beveiligingssystemen.
Ook de service en het onderhoud aan de
beveiligingsinstallaties van veel bedrijven is
bij ons in vertrouwde handen.
Als beveiligingsbedrijf worden wij vaak al in
de ontwerpfase betrokken. Dat heeft het grote
voordeel dat we opdrachtgevers al vanaf het
begin kunnen adviseren in de te nemen
beveiligingsmaatregelen. Het uitgangspunt
daarbij is een minimale investering met een
maximaal rendement.
Lokale partner
A2B Security is actief in de regio Zuid Nederland en denkt graag actief mee met de klant. Doordat alle
beveiligingsoplossingen worden opgebouwd uit complementen die zich in de praktijk al bewezen hebben, is
continuïteit gewaarborgd. Het bedrijf bestaat dit jaar 10 jaar, is volledig gecertificeerd en heeft de
spreekwoordelijke Brabantse mentaliteit. Met groot gevoel voor service en persoonlijke aandacht worden
klanten optimaal ontzorgd en geholpen.
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CAMERABEVEILIGING
BRANDBEVEILIGING
INBRAAKBEVEILIGING
TOEGANGSCONTROLE

VEILIGHEID IN HET VIZIER

ONDERHOUD
MELDKAMER

Churchilllaan 204, 5705 BK Helmond | Keizersveld 50, 5803 AN Venray
a2bsecurity.nl | T: 0492 - 792494 | E: info@a2bsecurity.nl
Gecertificeerd op het gebied van beveiliging | Gegarandeerd 24/7 service
Professionele installatie | Materialen van hoge kwaliteit
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Kantoor Delta Electronics • Helmond

@

088 10 17 600

Hoevelaken

info@regelpartners.nl

Meppel

www.regelpartners.nl

Rotterdam
Waalre

Innoveren
door te
integreren

System integrators met
inhoud
Regel Partners uit Hoevelaken is als system integrator
gespecialiseerd in het intelligent maken van
gebouwen. Voor het nieuwe kantoorgebouw van Delta
Electronics realiseerde zij de regelinstallatie voor
klimaat en verlichting, alsmede de presentatie van de
toegangscontrole en de security, inclusief
videocontrole en camera’s.
Het zeventig man tellende bedrijf Regel Partners is
één van de partners van Delta zelf binnen Nederland
op het gebied van verduurzamen van gebouwen,
installaties en systemen. Zij werkt met verschillende
producttypen en technologieën en zorgt dat deze met
elkaar communiceren. Martijn Derickx: “Voor dit

SYSTEM INTEGRATION

BUILDING AUTOMATION

INTELLIGENT BUILDING

kantoorpand verzorgen wij de regeltechnische
installatie voor de klimaatbeheersing en de
verlichting, zowel de primaire installatie als de
naregeling in de ruimtes. Delta leverde een grote
verscheidenheid aan verschillende productranges,
die toegepast moesten worden. Deze integreren wij
tot één managementapplicatie, zodat de gebruiker de
gegevens eenvoudig en efficiënt gepresenteerd krijgt.
Met deze managementapplicatie worden tevens de
gegevens van de camerabewaking en de
toegangscontrole gepresenteerd”.
Cloud
Het gebouwenbeheerssysteem draait in de cloud in
Hoofddorp en is via een netwerkverbinding
gekoppeld met Helmond. Met het Entelliweb-systeem
zijn de voorregelingen voor luchtbehandeling en
warmte/koude opwekking ingesteld. In de naregeling

+31 (0)499 49 00 21
calculatie@lenco.nl

“BEELDBEPALENDE
LICHTSTURING TOT
IN PERFECTIE BEHEERSEN.”
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Next level performance stelt ons
in staat om de juiste balans van
beeldbepalende lichtsturing tot in
perfectie te beheersen. Maatwerk
zonweringsconcepten die volledige
controle over een gezond, comfortabel
en energiezuinig binnenklimaat bieden.
Bent u ook klaar voor de next level?

is vervolgens middels Loytec-sytemen de verdeling
van de lucht naar de ruimtes geregeld.

Hoogwaardig kantoorpand Delta Electronics Nederland

‘Ook in artistieke zin is het een interessant pand’

Opdrachtgever
Delta Electronics (Netherlands) BV,
Helmond

E-installateur
Van Stratum Elektrotechniek,
Geldrop

Architect
Van Aken Concepts, Architecture &
Engineering BV, Veldhoven

S- en W-installateur
Van Hout adviseurs en installateurs
BV, Veldhoven

Installatietechnisch adviseur
Deerns, Den Haag

Beveiligingsconcepten
A2B Security, Helmond

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf van de Ven BV, Veghel

Gevels
Pruyssen Daken en Gevels,
Waardhuizen

Toegangspoorten en security
Regel Partners, Hoevelaken
Bouwprogramma
Bouwen kantoor / bedrijfshal t.b.v. Delta
electronics aan de Automotive Campus
Bouwperiode
Februari 2020 - januari 2021
Bruto vloeroppervlakte
4.000 m2
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IKC Passewaaij • Tiel

‘Wij zijn inmiddels wel
scholenbouwers’
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Tekst: Heidi Peters
Foto’s: Burgland Bouw

Het multifunctionele gebouw
biedt huisvesting aan een
basisschool, een kinderdagverblijf,
een sporthal en een ruimte voor de
wijkvereniging.
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IKC Passewaaij • Tiel
De bouw is vrij traditioneel met een
hoofddraagconstructie van staal met
kanaalplaatvloeren, kalkzandstenen
binnenmuren en cementdek smeervloeren.

Met het winnen van de aanbesteding voor IKC Passewaaij in Tiel

had Burgland Bouw uit het nabijgelegen Dodewaard een opdracht in
portefeuille die naadloos aansluit op hun portfolio. “We bouwen zo’n zes à
zeven scholen per jaar.”

Dennis Mentink is projectleider bij
Burgland Bouw: ‘In de prijs-kwaliteitverhouding kwamen we, met het aangeven
van mogelijke optimalisaties, het meest
gunstige uit de bus. We konden
bijvoorbeeld een groot verschil maken met
de installaties van Brandsen
Installatietechniek BV. Brandsen
Installatietechniek heeft een eigen
scholenconcept, bestaande uit losse units
in het gebouw, in plaats van een centrale
installatie.”

Bijna energieneutraal
IKC Passewaaij is een multifunctioneel
gebouw voor verschillende doelgroepen,
gebouwd in nieuwbouwwijk Passewaaij in
Tiel. Naast de basisschool biedt het
gebouw huisvesting aan een kinderdagverblijf, een sporthal en heeft de
wijkvereniging er een ruimte. De bouw is
vrij traditioneel met een hoofddraagconstructie van staal met kanaalplaatvloeren, kalkzandstenen binnenmuren en
cementdek smeervloeren. De gevel bestaat
uit doorgestreken metselwerk en bevat vrij
veel houtwerk, wat het voor de uitvoerding wat bewerkelijker maakte. Mentink:
“Al met al zaten er bouwkundig geen hele
opvallende zaken of grote uitdagingen
aan. Het is een gasloos gebouw en op het
dak liggen pv-panelen. Het pand is bijna
energieneutraal.”

Goede akoestiek
In een pand met zoveel beweging en geluid
is een goede akoestiek belangrijk.
Daarvoor trok de opdrachtgever, de
gemeente Tiel, zelf een akoestisch adviseur
aan. Burgland Bouw kon zo aan de slag met
een plan waarin de gestelde voorwaarden
qua wanden al benoemd waren. Op het
moment van schrijven moet er nog een
geluidsmeting volgen. “Door ervaringen
uit het verleden vertrouw ik erop dat dit
wel goed komt”, aldus Mentink. Burgland
Bouw verzorgde binnen enkele interieurzaken zoals de garderobes, de keukens en
ook de wand-, plafond- en vloerafwerking
lag bij het bouwbedrijf. Buiten, binnen de
kavelgrens, legden ze ook de bestrating, de
hekwerken, het parkeerterrein, beplanting
en de fietsenstalling aan.

Scholenbouwers
Burgland Bouw heeft ongeveer 65
mensen in dienst en is in Dodewaard op
twee locaties te vinden. Naast het
kantoorgebouw aan de Dalwagen 63 is
er nog een plek waar de materieeldienst
gehuisvest is en waar de opslag is voor het
materieel voor inrichting van de
bouwplaats, zoals hekwerk en bouwketen.
Mentink besluit: “Inmiddels staan we wel
bekend als scholenbouwers, we bouwen
zo’n zes à zeven scholen per jaar. En we
zijn een club van aanpakkers!”

‘In een pand met zoveel beweging en
geluid is een goede akoestiek
belangrijk’
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IKC Passewaaij • Tiel

Gedegen grondwerk en infrawerk
Mede dankzij VMV Projecten uit Renswoude kunnen de kinderen en andere gebruikers van IKC Passewaaij in
Tiel gebruik maken van een school- en speelplein. Maar het feitelijke werk begon al maanden daarvoor, toen
VMV Projecten werd gevraagd het grondwerk voor de nieuwbouw en het terrein eromheen te verzorgen.
“In het rivierengebied heb je kleigrond, dus hebben we in de bouwput een goede drainage aangelegd ten
behoeve van het drooghouden van de bouwput tijdens de realisatie van de funderingswerkzaamheden”,
vertelt calculator Tim Ton. “We hebben de riolering voor het gebouw en het terrein aangelegd en vervolgens
de buitenruimte ingericht. De buitenruimte is als het ware opgeknipt in twee delen, een soort binnenpleintje en daarbuiten nog een schoolplein en een parkeerterrein. Het binnenpleintje hebben wij aangelegd
in opdracht van Donker Groen en de rest in opdracht van Burgland Bouw. We werken regelmatig samen met
Burgland, onder andere voor scholen.”
In het hele land
De opdracht paste naadloos in het aanbod van VMV Projecten. Het bedrijf, dat sinds 2003 bestaat, houdt zich
dagelijks bezig met grondwerk, bodemsaneringen, buitenriolering en drainage en terreinverhardingen en
-inrichting. Al met al zo’n vijftig projecten per jaar door het hele land.
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Wij combineren efficiency
met inzicht én plezier in ons werk.

‘Wij zijn een club van
aanpakkers!’
www.burglandbouw.nl (0488) 41 72 40

In de bouwput is een goede drainage aangelegd ten behoeve
Bouwersvan
met daadkracht
Bouwers met daadkracht
van het drooghouden van de bouwput tijdens de realisatie
de funderingswerkzaamheden.
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IKC Passewaaij • Tiel

67 ton staal
Het is al de derde school die Willems Boven-Leeuwen
samen met Burgland Bouw bouwt. IKC Passewaaij in
de gelijknamige nieuwbouwwijk in Tiel is opgetrokken
in een vrij traditionele bouw met een hoofddraagconstructie van staal en kanaalplaatvloeren.
Wim van Dinther is teamleider bij Willems
Boven-Leeuwen: “Wij tekenden, leverden en
monteerden in de eerste helft van 2020 de complete
staalconstructie. Naast de gewone stalen liggers zijn
er ook SFB-liggers verwerkt. Het deel van de
constructie dat binnen zichtbaar is, is geprimed. Het
staal dat aan de buitenzijde zichtbaar is, is verzinkt en
gepoedercoat.”
Zo klimaatneutraal mogelijk
Willems Boven-Leeuwen is niet alleen actief in staal
maar ook in piping, jachtbouw, rvs en aluminium. Het
bedrijf streeft ernaar zo klimaatneutraal mogelijk te
werken. Het wagenpark bevat daarom elektrische
auto’s en op de daken van de bedrijfshallen liggen
bijna 2.000 zonnepanelen om op zonne-energie te
kunnen lassen.

Waterstraat 24

6657 CP Boven-Leeuwen
0487-745600
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Het pand is bijna energieneutraal

Opdrachtgever
Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Riviereland (SKOR), Tiel

Constructeur
Adviesbureau van de Laar,
Eindhoven

Opdrachtgever
Gemeemte Tiel

Hoofdaannemer
Burgland Bouw BV, Dodewaard

Architect
KOW Concepts Design
Development, Den Haag &
Eindhoven

Installateur
Brandsen Installatietechniek BV,
Barneveld

Installatietechnisch adviseur
Klictet, Oisterwijk

Metaalwerkzaamheden
Willems Boven-Leeuwen, BovenLeeuwen

Bodemsaneringen
VMV Projecten, Renswoude
Bouwprogramma
Bouwen, Integraal Kind Centrum ‘IKC
Passewaaij’ t.b.v. basisschool De Bataaf /
Kaka kinderopvang / gymzaal &
wijkvereniging.
Bouwperiode
Februari 2020 - februari 2021
Bruto vloeroppervlakte
2.015 m2
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Jules Verne School • Utrecht

Centraal leerplein kloppend
hart van nieuwbouw basisschool
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Visuals Optic Media

De nieuwe school biedt ruimte
aan acht groepslokalen, een
speellokaal, ouderlokaal,
gymzaal en een lokaal voor de
voorschoolse educatie.
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Jules Verne School • Utrecht

Een nieuwe basisschool realiseren,

midden tussen een levendige,
stedelijke omgeving met een
moskee, nauwe straatjes en
woningen: dat was de uitdaging
voor het bouwteam dat aan de
slag ging met de nieuwbouw van
Openbare Basisschool Jules Verne in
Utrecht. De 190 leerlingen nemen
in maart 2021 hun intrek in het
duurzame, nieuwe schoolgebouw.

Openbare Basisschool Jules Verne vierde in
oktober 2019 haar honderdjarig bestaan.
Het schoolgebouw in de Utrechtse wijk
Ondiep was echter hoognodig aan
vervanging toe. Na de verhuizing naar een
tijdelijke locatie, werd in mei 2020 op de
oorspronkelijke plek met de bouwwerkzaamheden begonnen. In de
afgelopen tien maanden zijn twee
bouwlagen neergezet, die ruimte bieden
aan acht groepslokalen, een speellokaal,
ouderlokaal, gymzaal en een lokaal voor de
voorschoolse educatie.

Leuk detail
Het nieuwe schoolgebouw, ontworpen
door architectenbureau Koning Ellis, is
energieneutraal. Leuk detail? De begroeide
gymzaalwand en nestkastjes voor
mussen en vleermuizen. Bij de bouw is
ook gelet op het hergebruik van sommige
oude materialen, zoals bijzondere tegeltjes
uit het oude schoolgebouw. De nieuwe
rode bakstenen gevel sluit mooi aan bij de
uitstraling van de woningen in de buurt. En
door onder meer de inspringen in de gevel
en bijzondere accenten in het metselwerk
heeft het gebouw een eigentijdse
uitstraling gekregen. Een speels accent
vormen de ramen op verschillende
hoogtes.

Speels ontwerp
Het architectenduo Suzanne Ellis en
Annegien van Dijk was verantwoordelijk
voor het ontwerp van het interieur. De
keuze viel op een flexibele indeling en veel
openheid: tussen de klaslokalen en gangen
werden doorzichtige wanden geplaatst.
Deze overhead-deuren zijn maar liefst 3,40
meter breed en schuiven met een druk
op de knop in het plafond. Het kloppende
hart van de school is het centraal leerplein.
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Dankzij volledig te openen klaslokalen aan
het leerplein wordt groepsoverstijgend
werken mogelijk gemaakt. Speels aan het
ontwerp zijn de kleine zitplekjes onder de
trap en in de raamkozijnen. Met de nieuwe
schoolomgeving wordt het onderwijsconcept versterkt én krijgt de school een

mooie verbinding met de nieuw vormgegeven buitenruimte. Een echte
wijkschool die er weer jaren tegenaan kan
dankzij deze bijzondere nieuwbouw!

‘Bij de bouw is ook gelet op het hergebruik
van oude materialen’

Er is gekozen voor een flexibele
indeling en veel openheid.
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Jules Verne School • Utrecht

jaleco
t o t a a l

p r o j e c t a f b o u w

Turn-key afbouw
Systeemplafonds
Systeem/glaswanden
Metalstudsystemen

Brandwerende voorzieningen
Akoestische oplossingen
Betimmeringen
Projectverlichting

Meer dan 30 jaar uw partner in de afbouw

Veenweideweg 24, 2957 LD Nieuw-Lekkerland
telefoon 0184 - 683187 / e-mail: info@jaleco.nl
www.jaleco.nl

Akoestische wanden in gymzaal tegen nagalm
Het team van Jaleco uit Nieuw-Lekkerland zit helemaal in zijn comfortzone bij het werk aan Openbare
Basisschool Jules Verne in Utrecht. Turnkey afbouwspecialist Jaleco monteert de wanden en systeemplafonds
van basisschool Jules Verne.
Sjaak Verheij: “Deze plafonds en wanden hebben diverse kwaliteitseisen qua geluid , vocht- en brandwerendheid. Bij het aanbrengen van alle wanden vereist de geluidisolatie tussen de lokalen en naar de gangzone
extra aandacht. Ook de akoestiek is essentieel; de plafonds van de spreekkamers hebben bijvoorbeeld een
hogere absorptiewaarde om de privacy bij gesprekken te waarborgen.”
Stootvast en mooi groen
De wanden van de gymzaal worden door Jaleco voorzien van akoestische, stootvaste met stof beklede
panelen. “Deze stof in een mooie groene kleur, zorgt ervoor dat de storende nagalm in de hoge gymzaal
verleden tijd is. In ons eigen Experience Center hebben we ook een gymzaal ingericht met allerlei type
akoestische wanden en plafonds om opdrachtgevers en architecten te laten ervaren wat de mogelijkheden
zijn. Daarnaast kunnen wij diverse voorbeelden van glaswanden en akoestische oplossingen tonen. Uiteraard
is dit principe niet alleen toepasbaar in scholen, maar verzorgen we alle facetten van de afbouw ook voor de
utiliteit, woningbouw en zorginstellingen.”
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Door onder meer de inspringen in de gevel en
bijzondere accenten in het metselwerk heeft het
gebouw een eigentijdse uitstraling.

Opdrachtgever
Stichting Primair Onderwijs Utrecht
(SPO), Utrecht

E- installateur
Brandsen Installatietechniek BV,
Utrecht

Architect
Brique Architecten, Amsterdam

Afbouw
Jaleco, Nieuw-Lekkerland

Hoofdaannemer
BM van Houwelingen BV,
Hardinxveld-Giessendam

Bouwprogramma
Bouwen basisschool t.b.v. ‘OBS Jules
Verne’ aan de Opzoomerstraat.

Bouwperiode
Mei 2017 – maart 2021
Bruto vloeroppervlakte
2.400 m2
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Swettehus • Leeuwarden
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: ©egbertdeboer.com & AI Swettehûs en GEAR architecten.

It Swettehûs wordt een
centrale van waaruit de
medewerkers een veertigtal
bruggen in de provincie op
afstand bedienen.

It Swettehûs: het meest circulaire
gebouw van Friesland
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Swettehus • Leeuwarden

‘Bouwgroep Dijkstra Draisma loopt voorop in
vernieuwing en verduurzaming van de bouw’

Zo circulair mogelijk. Die opdracht
kreeg het bouwteam mee bij de
start van het nieuwbouwproject
It Swettehûs in Leeuwarden.
Opdrachtgever Provincie Fryslân
voegde aan dat bouwteam enkele
onderwijs- en kennisinstellingen
toe om de gewenste circulariteit te
optimaliseren. De uitvoering werd
gegund aan Bouwgroep Dijkstra
Draisma uit Dokkum.

Er wordt zo veel mogelijk
gewerkt met hergebruikte en
biologische bouwmaterialen.
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‘Circulariteit loopt als een rode draad door het proces’

It Swettehûs wordt een centrale van
waaruit de medewerkers een veertigtal
bruggen, verspreid over de provincie, op
afstand bedienen. Naast ongeveer 20
brugbedieners vinden straks ook andere
medewerkers van de Provincie er een
werkplek: medewerkers Vaar- en
wegbeheer, Nautische Zaken en
Technische Dienst.

Circulariteit
Minimaal 40 procent van de bouwmaterialen voor It Swettehûs moest
hergebruikt worden. Van de overige
materialen moest minimaal 10 procent
biologisch zijn. In oktober 2020 werd de
eerste damwand – die tientallen jaren
dienstdeed in het Van Harinxmakanaal –
geslagen. “Circulariteit loopt als een rode
draad door het proces”, vertelt Heerke
Osinga, projectleider namens Dijkstra
Draisma. “Omdat de architect nog niet kon
weten welke materialen we zouden
hergebruiken, maakten we gezamenlijk
een lijst met geschikte materialen: zowel
herbruikbare als biologische.”

het bestaande brugbedieningsgebouw,
duurt vervolgens nog tot maart 2022.

Duurzaamheid voorop
Bouwgroep Dijkstra Draisma, met een
jaaromzet van ruim 175 miljoen euro,
heeft vestigingen in Dokkum, Bolsward en
Groningen. Het meer dan 115 jaar oude
familiebedrijf loopt voorop in
vernieuwing en verduurzaming van de
bouw. De Bouwgroep werkt vol overtuiging
aan een duurzaam gebouwde omgeving
door het realiseren van een breed aanbod

in zorg, onderwijs, recreatie, kantoren en
woningbouw. In de eigen fabriek werkt
Dijkstra Draisma aan duurzame
producten en bouwconcepten om kwaliteit
te waarborgen en te blijven innoveren. De
ongeveer 330 medewerkers bouwen vooral
in het Noorden en Noordwesten van het
land.

De constructie is een combinatie van
staal en gerecycled hardhout.

Hergebruik van gevelpanelen en
meerpalen
De onderste twee bouwlagen van de
centrale zijn zodanig ontworpen dat
Bouwgroep Dijkstra Draisma tweedehands
gevelpanelen kon inkopen. “Het is een
soort ‘patchwork’ zodat we verschillende
partijen panelen konden aanschaffen
binnen een afgesproken kleurrange. Voor
de constructie zijn Basralocus hardhouten
kolommen van bijna 30 bij 30 centimeter
gebruikt, gemaakt van getrokken
meerpalen. Van diezelfde palen maken we
bijvoorbeeld ook de gevelbekleding, de
binnenwandbekleding, de plafonds en de
vaste zonwering. De gevels en de plafonds
zijn dus van hetzelfde hout, waarbij de
planken van het overstek buiten in
hetzelfde patroon naar binnen toe
doorlopen.” Eind 2021 gaat de Provincie
de bruggencentrale in werking stellen. De
definitieve oplevering van het project,
inclusief terreininrichting en de sloop van
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Swettehus • Leeuwarden

0313 - 419 100
sales@hupkes.nl

www.hupkes.nl

De gevels en de plafonds worden
gemaakt van hetzelfde hout.
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maatwerk in hout voor
grond-, weg- en
waterbouw

Het wonder van gerecycled tropisch hardhout
Voor de bewerking van grote stukken gerecycled tropisch hardhout kun je niet overal terecht. Hupkes
Houthandel uit het Gelderse Dieren kan dergelijk werk prima aan en heeft ook nog eens een uitgebreid
netwerk van leveranciers van gebruikte houten meerpalen en dukdalven. “Die leveranciers zitten in
Nederland en België, maar ook in Duitsland en Denemarken”, zegt mede-eigenaar Stefan Meinhardt.
Hupkes Houthandel bestaat sinds 1918 en heeft 40 enthousiaste medewerkers in dienst. In de jaren
tachtig werd de zagerij gebouwd om voor overheidsprojecten tropisch hardhout te kunnen zagen. “De
helft van we doen is in Nederland, de andere helft export.” Hupkes importeert gezaagd hardhout uit
Afrika en Zuid-Amerika en complete boomstammen uit Afrika.
Een nieuw leven
Daarnaast ontwikkelden ze de ‘hobby’ om gebruikte palen uit havens en kanalen een nieuw leven te
geven. “Die palen hebben vaak dertig jaar dienstgedaan, maar het deel dat onder water en in de bodem
stond, is meestal nog van zeer goede kwaliteit. Wij kopen niets in zonder het bekeken en onderzocht te
hebben. We brengen de palen naar Dieren, halen eventueel staal eruit en spuiten ze schoon.” Dan gebeurt
er een klein wonder, aldus Meinhardt: “We zagen er een plank van twee à drie centimeter af. Daaronder
komt een compleet nieuw stuk hout tevoorschijn.”
Zichtbare oorsprong
Na verzaging op specificaties van lengte, breedte en dikte, afgesproken met Bouwgroep Dijkstra Draisma,
gebruikte Hupkes een computergestuurde CNC-freesmachine om bijvoorbeeld op de juiste plaatsen
verzonken boorgaten te maken. Ook werd niet iedere balk vierzijdig gezaagd: sommigen slechts aan één
zijde en enkelen (de mooiste) zelfs helemaal niet. “De architect wilde dat de oorsprong van het hout op
sommige plaatsen zichtbaar bleef, temeer omdat die oorsprong past bij de functie van It Swettehûs.”

‘Daardoor komt een
compleet nieuw
stuk hout
tevoorschijn’
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Eind 2021 gaat de Provincie de
bruggencentrale in werking stellen.
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Constructie van staal en
gerecycled hardhout
De staalconstructie voor het casco van It Swettehûs
wordt verzorgd door Visser Konstruktie Veenwouden
BV uit het Friese Feanwâlden (Veenwouden). “Een
leuke opdracht voor ons omdat er ook veel hout bij
de constructie komt kijken”, zegt projectleider Eelke
Hofman.
“Dat hout mogen we ook monteren. We combineren
hardhouten liggers en kolommen met stalen
constructiedelen en houtverbindingen met stalen

MÛNESTRJITTE 14 / 9269 TW / FEANWÂLDEN
0511-460460 / INFO@STAALCONSTRUCTIE.NL

WWW.STAALCONSTRUCTIE.NL

schoenen.” Dat was in de voorbereiding geen
eenvoudig werk, benadrukt hij, dus werd
ingenieursbureau A&I Kwant uit Veendam
ingeschakeld voor het tekenwerk. “Zo kwamen de
details goed en duidelijk op papier zodat de juiste
volgorde van handelingen kan worden gehanteerd.”
Start
Begin maart gaan de mensen van Visser aan de slag in
Leeuwarden. “Het materiaal voor de eerste verdieping
ligt al in de spuiterij, voor de tweede en derde
verdieping wordt het nu geproduceerd. Er komt een
brandwerende coating op en in week 7 kunnen we
beginnen met monteren.”
Adviseren, produceren en monteren
VKV werkt door het hele land voor diverse
opdrachtgevers. “We adviseren, produceren en
monteren alles wat van staal is. Veelal gaat het om
(uitdagende) utiliteitsbouw en renovatiewerken. It
Swettehûs is een mooi voorbeeld van een uitdaging
die we graag tot een goed einde brengen.”
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Hergebruikte
sandwichpanelen in alle
kwaliteiten
Voor het leveren van gebruikte gevelpanelen zocht het
bouwteam een leverancier met passie voor circulair
bouwen. Die vonden ze in Hoek van Holland: Hans van
der Meijs BV. Peter van den Berg, directeur en
mede-eigenaar van het bedrijf, vertelt dat er diverse
kwaliteiten gebruikte sandwichpanelen in de handel
zijn.
“De panelen die we uiteindelijk leveren en monteren,
hebben een kwaliteit van zeven á acht op een schaal
van tien: wel wat kleine gebruikssporen maar verder
schoon en netjes. We zagen ze op maat en monteren
ze op het gebouw. De binnenkant blijft zichtbaar, de
buitenkant wordt bedekt met een ongeïsoleerd stalen
profiel van hergebruikte damwandplaten.” De
sandwichpanelen komen in diverse soorten en maten
en van diverse plaatsen.
Groeiende vraag
Hans van der Meijs, ooit begonnen met de bouw van
koel- en vriescellen, signaleerde ongeveer twintig jaar
geleden een groeiende vraag naar gebruikte panelen
en installaties. “Die vraag is er nog steeds. Naar
koel- en vriesinstallaties, maar ook naar
scheidingswanden en gevelpanelen op maat voor
woonunits, kantoren en dergelijke. De tweedehands
koelinstallaties die we leveren, zijn voorzien van
koudemiddelen volgens de nieuwste normen.” Bij Hans
van der Meijs werken ongeveer 35 mensen. Vooral in
de eigen regio, maar ook ver daarbuiten, tot zelfs in
Duitsland en Engeland.
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Opdrachtgever
Provincie Fryslân, Leeuwarden

Data-installatie brugbediening
Beenen Automatisering, Heerenveen

Architect
Gear Coörporatie, Leeuwarden

Grondwerk
De Waard Grondverzet BV, Zeewolde

Constructeur
SWECO, De Bilt
Adviseur terreininrichting
Donker Groen, Sneek
Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma,
Dokkum
E- en W-installateur
ITBB, Heerenveen

Staalconstructie
Visser Konstruktiebedrijf,
Veenwouden
Gevelpanelen
Hans van der Meijs BV, Hoek van
Holland

Bouwprogramma
Bouwopdracht: Zo circulair mogelijke
bouw van bediencentrale voor 40 Friese
bruggen
Bouwperiode
November 2020 tot Maart 2022
Bruto vloeroppervlakte
ca. 2.680 m2 BVO
Bouwsom
circa 10 miljoen euro

Bewerking gerecycled tropisch
hardhout
Hupkes Houthandel, Dieren

Industriebouw • maart 2021 • 57

De Blender Innocent • Rotterdam

Innocent bouwt
duurzame, CO2-neutrale
fabriek in Rotterdam
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Tekst: Astrid Berkhout &Ton van de Laar
Foto’s: B-Built & Work4Media

De kleurrijke gevel van
De Blender wordt absoluut
een blikvanger.
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Twintig jaar geleden begon

Innocent met het maken van
smoothies en vruchtensappen.
Anno 2021 is het een van de
grootste merken in Europa. De
bloeiende onderneming vestigt
zich als eerste in de Rotterdam
Food Hub, het zestig hectare groot
nieuwe bedrijventerrein aan het
Calandkanaal dat zich specifiek
richt op bedrijven uit de agrofood
sector. Afgelopen jaar is Innocent
gestart met de bouw van een
drankjesfabriek met de toepasselijke
naam ‘De Blender’.
In de fabriek zullen maar liefst 400
miljoen flesjes gekoeld sap per jaar worden
geproduceerd voor 17 Europese landen.
Het hele productieproces – van fruit tot
fles – gebeurt onder één dak. B-Built, een
bouwonderneming die gespecialiseerd is
in het bouwen van grootschalige
koel-vrieshuizen in Europa, is aangetrokken
als hoofdaannemer. “We doen meer dan
alleen bouwen”, vertelt Willie Lievense van
B-Built. “Op basis van de vraag van de klant
ontwikkelen wij een uitvoerbaar concept
op maat. Functionaliteit staat daarbij
voorop. Vervolgens zorgen we ervoor dat
het ook wordt gerealiseerd.”

‘Het streven is een
BREEAM certificering van
vijf sterren plus’
Een vreemde eend in de bijt
“Innocent is voor ons een vreemde eend
in de bijt. Ze waren al begonnen met de
fundering toen ze vroegen of we de
staalconstructie voor hen konden
vervaardigen. Samen met Van den Brink
Staalbouw hebben we die in slechts twaalf
weken tijd neergezet. Inmiddels hebben
we opdracht gekregen voor de complete
bovenbouw van het project, daar hebben
we Mucon voor aangetrokken. Zonder onze
vaste samenwerkingspartners hadden we
dit niet kunnen doen.”

Een mooi plaatje van het complete terrein.
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Alternatieve blikvanger
“We hebben onze meerwaarde reeds
bewezen door een alternatief te zoeken
voor de gevelbekleding van het kantoorgedeelte die de architect oorspronkelijk
in gedachten had; panelen in de kleuren
van de drankjes van Innocent. Dat bleek te
ingewikkeld en te duur. Ons voorstel was
om de gevel eerst wind- en waterdicht
te maken en er vervolgens kleurvakken
tegenaan te zetten. Technisch en financieel
een betere oplossing en je creëert er net zo
goed een blikvanger mee.”

Gecompartimenteerde bouw
Het project bestaat uit een twee laags
kantoor van circa 1.800 m2, een
distributiegebouw van circa 1.500 m2 en
een fabriekshal met technische ruimten
van circa 19.000 m2. Daarnaast wordt er
een gekoelde opslag gebouwd door een
Italiaanse hoofdaannemer van circa 2.000
m2. Het geheel is omwille van
brandveiligheid gecompartimenteerd
gebouwd en overal hangen
sprinklerinstallaties. “In de fabriekshal
wordt het grootse deel in beslag genomen
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door de vijf geplande productielijnen die
straks het eindproduct moeten leveren.
Het kantoor wordt helemaal ‘state-of-theart’. Het is natuurlijk een prachtige locatie,
bijna direct aan het water, met alle
scheepvaart die voorbij komt.” Innocent wil
de fabriek in het najaar van 2021 in gebruik
nemen.

Duurzaamheid voorop
In alles fasen van het project staat
duurzaamheid hoog in het vaandel. “Het
pand is opgetrokken uit de meest
duurzame materialen en wordt volledig
CO2-neutraal. De gevels hebben

Een aanzicht van de gevel.

bovendien een zeer hoge isolatiewaarde.
Verder komen er twee windmolens op het
perceel en een veld vol met zonnepanelen.
Het streven is een BREEAM certificering
van vijf sterren plus. We registreren dan
ook precies wat we doen en welke materialen we gebruiken. De manier waarop
Innocent omgaat met alle bouwpartners is
bijzonder, het is heel prettig samenwerken
en dat zorgt voor een positieve sfeer. Dat
mag ook wel eens gezegd worden!”

‘De manier waarop Innocent omgaat met
alle bouwpartners is bijzonder, het is heel
prettig samenwerken’

Ontzorgen met
totaaloplossing
Kruiswijk uit Bergambacht heeft verschillende
disciplines in huis. Van sloopwerk, civiel en grondwerk
tot bodem- en asbestsanering. Dat is meteen de kracht
van het bedrijf. Doordat ze een schat aan expertise in
huis hebben, kunnen ze een totaaloplossing bieden.
Ook bij De Blender kan Kruiswijk laten zien wat ze
waard zijn.
Kruiswijk neemt bij De Blender alle voorkomende
civiele werkzaamheden voor haar rekening, inclusief
ondersteunende zaken zoals het plaatsen van
bouwafzettingen en het bereikbaar maken c.q.
houden van het project. Daarnaast voert het bedrijf
nog andere werkzaamheden uit, waaronder het
aanleggen van bouwwegen, het ontgraven en
aanvullen van bouwputten en het aanleggen van
diverse rioleringen en putten.
BREEAM certificering
Voor de Blender wordt gestreefd naar een BREEAM
certificering van vijf sterren. Kruiswijk draagt daar
graag aan bij, bij de onderneming staat
milieuvriendelijk ondernemen sowieso hoog in het
vaandel. Zo wordt o.a. aandacht besteed aan
circulair slopen en afvalverwerking.
Kantoor
Kruiswijk is in 2017 verhuisd naar Bergambacht waar
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een milieuvriendelijk kantoor is gebouwd. Zonder
gasaansluiting en mét 300 stuks zonnepanelen op het
dak die ons ruim voldoende aan energie geven!

Handelsweg 5
2861 GN BERGAMBACHT
www.kruiswijk.eu

Handelsweg 5 | 2861 GN Bergambacht | www.kruiswijk.eu
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IJzersterk tot in de kleinste details!
Wat wij doen:

Werkzaam in 3 segmenten, voedingsmiddelen,

• Engineering en tekenwerk in 3D

farmacie en industriële toepassingen.

• Productie en assemblage
• Montage en oplevering
Nijverheidsweg 20 - 3251 LP Stellendam - Tel: 0187-701096 - Email: info@gpstainless.nl - Website: www.gpstainless.nl

De staalconstructie, op de foto de eerste fase,
is in slechts twaalf weken tijd neergezet.
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‘Ons serviceniveau is bijzonder hoog’
GP Stainless, gespecialiseerd in RVS constructies, apparaten- en machinebouw voor de farmaceutischeen voedingsmiddelenindustrie, vervaardigde voor De Blender 140 RVS leidingbruggen. Hier is maar liefst
60 ton RVS in verwerkt. Als full service onderneming deden zij niet alleen de engineering maar hadden
zij ook de productie en montage in eigen hand.
Gezien de gewenste snelle levertijd zocht B-Built een partij die enerzijds flexibel was en anderzijds
voldoende slagkracht had om een project van deze omvang te realiseren. Zo kwamen ze al gauw uit bij
GP Stainless.
Strakke planning
“Vijf weken na het verstrekken van de opdracht hebben we de eerste lijn just-in-time geleverd op de
bouw. Er was sprake van zeer strakke tijdslijnen. De planning is tussentijds bovendien een aantal keren
gewijzigd, bepaalde lijnen moesten uiteindelijk toch op een ander moment worden gemonteerd. Dat
terwijl we wel de materialen al hadden ingekocht. In overleg met de leveranciers is het gelukkig gelukt
om hierin te schuiven.” Eén keer is er een wijziging niet correct doorgevoerd in de tekening van een van
de leidingbruggen. “Dezelfde avond hebben we met tien man sterk keihard gewerkt om de boel aan te
passen zodat we de volgende ochtend meteen verder konden.“ Het zegt alles over de instelling van GP
Stainless. “We streven naar ‘old school’ service en zetten graag een stapje extra voor de klant.”
Ontwikkeling eigen producten
Het gaat goed met GP Stainless. In januari jl. heeft de onderneming Wissekerke Techniek B.V.
overgenomen, dat zich richt op bulkhandling, pneumatisch transport en hydraulische hefstystemen.
“Een perfecte aanvulling op onze dienstverlening. Daarnaast hebben we een eigen product ontwikkeld:
een kantelaar met een uitzonderlijk grote kiephoek. Momenteel zijn we deze aan het introduceren in de
voedingsmiddelenindustrie.”

‘De overname van Wisselkerke Techniek B.V. is een perfecte
aanvulling op onze dienstverliening. Daarnaast hebben we
ook een eigen product ontwikkeld’
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Inclusief ‘state-of-
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the-art’ kantoor
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Er wordt aarding en een bliksembeveiligingsinstallatie
aangebracht zodat het gebouw optimaal beschermd is
tegen blikseminslag.

NAB is één van de belangrijkste spelers op de markt van
aarding en bliksembeveiliging in Nederland.
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk installateurs en
bouwbedrijven, het werkterrein bevind zich in de
utiliteitsbouw, industrie en infra. Ook aan particulieren
bieden wij onze expertise aan. Tevens kunnen wij u ook
alle materialen leveren.
De organisatie levert het volledige producten en
dienstenpakket t.b.v. aarding, bliksembeveiliging,
overspanningbeveiliging, EMC en Statische Elektriciteit.
•
•
•
•
•
•

Advies
Risico-analyse
Ontwerp & engineering
Inspectie en onderhoud
Installatie
Levering materiaal

Certificaten : BRL-1201, ISO 9001 en VCA*
Zeemanstraat 7 | 2991 XR Barendrecht | 010-292 76 26
www.nab-bliksembeveiliging.nl | info@nab-bliksembeveiliging.nl

Optimaal beschermd tegen blikseminslag
NAB Bliksembeveiliging is één van de belangrijkste spelers op de markt van aarding en bliksembeveiliging in
Nederland. Hun opdrachtgevers zijn vooral installateurs en bouwbedrijven. Ook bij De Blender is de onderneming
aarding en een bliksembeveiligingsinstallatie aan het aanbrengen.
“Ons engineering team is rechtstreeks met Innocent aan tafel gaan zitten om een goed beeld te krijgen wat ze
precies gingen bouwen en hoe we ervoor konden zorgen dat het pand optimaal beschermd is tegen blikseminslag
om zo schade aan mensen en installaties te voorkomen”, vertelt Fred Kraijo. “Hoe groter het gebouw, hoe groter de
kans op blikseminslag - per km2 vinden gemiddeld drie inslagen per jaar plaats - dus in dit geval was dat echt wel
iets om rekening mee te houden.”
Intensief project
Van het leggen van aardringleidingen in de fundering tot het monteren van een fijnmazig netwerk van draden op
het dak om de bliksem op te vangen: het gebeurt allemaal. “Het bijzondere is dat het gaat om een gebouw met
allemaal verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld een logistiek centrum met allerlei productieleidingen die allemaal
vereffend moeten worden en de afstemming met het kV-station, zonnepark en tankpark. In de kantoren moet je
juist veel verder met overspanningsbeveiliging aan de slag. Het is voor ons een vrij interessant en intensief project.
We lopen hier dagelijks rond. Je bent voortdurend bezig vooruit te kijken zodat je weet wat er aan zit te komen.”
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‘Veiligheid staat voorop’
Braspenning BV uit Amsterdam houdt zich van
oorsprong bezig met het stralen en coaten van o.a.
(zee)schepen en bruggen. Ook complexe steigerbouw
hoort daarbij, dit is het specialisme van zusterbedrijf
PBC, die deze expertise inzet bij De Blender. “De
afgelopen jaren hebben we ons werkterrein steeds
verder verbreed”, vertelt Aron Post. “We zijn
voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen.”
Gedurende het bouwproces monteert en demonteert
een vast team van drie tot vier steigerbouwers de
steigers daar waar het nodig is. “PBC werkt met het
multifunctionele steigersysteem Layher Allround. Bij
project de Blender bouwen wij voornamelijk
toegangssteigers/werksteigers en
veiligheidsvoorzieningen.
Slogan
Veiligheid staat voorop. Ook voor het maatschappelijk
bewuste Innocent is dat een ‘keyfactor’. Onze slogan
is niet voor niets: Your partner in safely working at
height.”

www.

.com

YOUR PARTNER IN SAFELY WORKING AT HEIGHT
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De kracht van samen
De Niedax Group, marktleider als het gaat om kabeldraagsystemen, is wereldwijd actief. Gouda Holland,
onderdeel van de Niedax Group, verzorgt de levering en montage van kabeldraagsystemen (o.a.
ladderbanen en kabelgoten) in het project De Blender voor de laagspanningskabels die door de
fabriekshal lopen.
“Inmiddels worden we bij steeds meer andere processen betrokken”, aldus Bert Erdtsieck
(salesmanager Gouda Holland) en Michael Evers (business development manager Niedax Group &
member of the executive committee EHEDG). “De kracht van de Niedax Group is dat we de hele ‘supply
chain’ kunnen voorzien van de best passende oplossingen. Naast Gouda Holland leveren ook andere
bedrijven uit de Niedax Group aan de toeleverende bedrijven, zoals onder andere de machinebouw, voor
De Blender.”
Interdisciplinair werken
“Om voorop te blijven lopen, dragen we als Niedax Group tevens bij aan innovatie, zo hebben we
deelgenomen aan de nationale werkgroep hygiënische bekabeling. Vanuit onze ervaring zijn we in staat
proactief mee te denken en hebben we de mogelijkheid verschillende disciplines bij elkaar te brengen
om - gebruik makend van zo min mogelijk materiaal - het doel van de klant te realiseren. Dit komt tevens
de duurzaamheid van het project ten goede, wat zeker ook voor Innocent belangrijk is.”
Meer dan een leverancier
“We hebben productielocaties over de hele wereld, waaronder onze verkoop- en productielocatie in
Moordrecht, en we hebben onze eigen montageploeg”, vertelt Remko van der Wal, accountmanager
Gouda Holland. “Daardoor kunnen we snel schakelen wanneer gedurende de uitvoering toch zaken
veranderen.” Omdat Remko als projectleider meerdere dagen per week op de bouw rondloopt, weten
de betrokkene partijen hem ook te vinden als ze tegen specifieke uitdagingen aanlopen. “We hebben
bijvoorbeeld met verschillende partijen een speciale constructie uitgedacht en gemonteerd voor de
stroomvoorziening van het distributiegebouw. Op deze manier kunnen we echt meerwaarde leveren en
geleiden we kabels in goede banen.”
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feliciteert

feliciteert

met de realisatie van
The Blender

met de realisatie van
The Blender

Wij geleiden kabels
in goede banen

www.niedax-group.com

Wij geleiden kabels
inwww.goudaholland.nl
goede banen

Het project bestaat uit een twee laags kantoor van circa
1.800 m2, een distributiegebouw van circa 1.500 m2 en een
fabriekshal met technische ruimten van circa 19.000 m2.
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Ruys Groep: ‘De juiste vloer op de juiste plek’
“Wij komen het beste tot ons recht in omgevingen waar de meeste eisen worden gesteld op het gebied
van voedsel- en bedrijfsveiligheid en waar het ’t meest ruig aan toe gaat op de werkvloer.” Duidelijke
taal van Hendrik Ruys van Ruys Vloeren. Het familiebedrijf, dat al meer dan 45 jaar bestaat, is
verantwoordelijk voor de bedrijfsvloeren in De Blender.
“In het bestek stonden o.a. Ucrete vloeren vermeld, en vanwege onze ervaring in de voedselindustrie
kwamen ze al snel bij ons uit”, vervolgt Ruys. De unieke Ucrete vloeren (7.500 m) hebben een plek
gekregen in de productieruimte van De Blender en de ruimte waar de grote fruitsilo’s staan. “Deze
voegloze, vloeistofdichte, zwaar belastbare polyurethaanhars-cementsystemen zijn bestand tegen
allerlei agressieve zuren en oplosmiddelen. Omdat ze bovendien geen schadelijke stoffen uitademen,
passen ze ook nog eens bij de BREEAM ambitie van Innocent.”

ESD-vloeren
Voor de rijpaden in de verpakkingsruimte is gekozen voor speciale ESD-vloeren (3.500 m). Deze
zorgen ervoor dat eventuele elektrostatische ontlading op een gecontroleerde manier wordt afgevoerd.
In de rest van de verpakkingsruimte liggen extreem harde, slijtvaste Epoxy gietvloeren (5.000 m). In de
kantoren zijn naast gietvloeren ook troffelvloeren gelegd (2.500 m). Waar nodig wordt tevens
wandbescherming aangebracht. Naast Ruys Vloeren hebben ook zusterbedrijven SR Vloeren en De
Bedrijfsvloer een bijdrage geleverd aan het project. “Al met al is het een mooie demonstratie wat wij als
Ruys Groep kunnen bereiken.
Ontwikkeling eigen producten
Bij dit project is vooral de planning een uitdaging.
“Het staat al een jaar vast wanneer de machines
geïnstalleerd worden en dan moeten de
vloeren helemaal klaar zijn. Tot nu toe lopen we
op schema. Innocent kan hier straks de komende
20 jaar mee vooruit!”
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Colubris Cleantech
Let’s close the loop together
We helpen al meer dan 35 jaar organisaties met hun milieuproblematiek. Met
onze slimme oplossingen zorgen we ervoor dat afvalwater wordt gezuiverd en
afvalstoffen efficiënt worden gescheiden zodat hergebruik mogelijk is.
We hebben onze oplossingen in 3 onderdelen gesplitst.
water solutions
waste solutions
bioresource solutions

Voor elk uitdagend
waterproject
een duurzame
oplossing

Colubris Cleantech
Stevinstraat 11-15
7102 DZ Winterswijk

WWW.COLUBRISCLEANTECH.COM

Het pand is opgetrokken uit de meest duurzame
materialen en wordt volledig CO2-neutraal.
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Water zuiveren als core business
Evides Industriewater gaat het afvalwater zuiveren voor Innocent Drinks. Daarvoor werkt het samen
met EPC contractor Colubris Cleantech voor de bouw van een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Een
situatie waarin alle partijen doen waar ze goed in zijn, volgens Patty Gerhardt, business development
manager bij Evides Industriewater, en Frank Tillmann, CEO van Colubris.
“Innocent Drinks heeft straks geen omkijken naar het afvalwater”, zegt Gerhardt. “Ze kunnen zich
concentreren op hun core business, het maken van smoothies. We hebben met hen een Design, Build,
Finance & Operate (DFBO) overeenkomst afgesloten voor de bouw en exploitatie van de
afvalwaterzuiveringsinstallatie. Water zuiveren, dat is dan weer onze core business.”
Compact en modulair
“Wij ontzorgen Evides Industriewater op
onze beurt met de engineering en de
bouw van de installatie”, vult Tillmann
aan. “Die wordt compact en modulair
opgezet, zodat hij in de toekomst
uitgebreid en aangepast kan worden”.
Gerhardt: “Voorlopig gaan we afvalwater
van Innocent Drinks zodanig zuiveren,
dat het geloosd mag worden in de haven.
Na het opstarten onderzoeken we de
hergebruiksmogelijkheden van het water
en staan we open voor afvalwater van
andere bedrijven.” Tillmann: “Het mooie
is, dat we nu werken voor een opdrachtgever die net zoveel, zo niet meer kennis
heeft van waterzuivering als wij. We leren
hier echt van elkaar.”
Geen zorgen
Bij de ingebruikname van de fabriek van Innocent zal de
afvalwaterzuiveringsinstallatie nog niet volledig in
bedrijf zijn. Ook daar biedt Evides uitkomst. Gerhardt: “In
die korte periode gaan we het afvalwater transporteren
naar de back up faciliteiten die we hebben. Dus ook daar
hoeft Innocent Drinks zich geen zorgen om te maken.”

‘Innocent Drinks
heeft straks geen
omkijken naar het
afvalwater’
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De Blender Innocent • Rotterdam

Toegangscontrole
makkelijker, veiliger en
slimmer gemaakt
IQ-Pass is gespecialiseerd in oplossingen voor
tijdelijke toegangscontrole systemen die eenvoudig
en snel geplaatst kunnen worden om wegen, gebieden
en gebouwen te beveiligen of af te zetten. Voor De
Blender heeft IQ-Pass zes tourniquets geleverd,
waarmee het mogelijk is om 500 personen per uur
toegang te verlenen.
“De tourniquets hebben tot doel de
toegangsverlening van de contractors gedurende
IQ-Pass gelooft dat intelligente technologie organisaties en
mensen beter en efficiënter laat werken. Technologie moet
binnen die processen ontzorgen, ondersteunen en versnellen.

Keulschevaart 20 | 3621 MX Breukelen | T: +31(0)346 - 800 100

de bouw van De Blender in goede banen te leiden”,
vertelt Patrick Rollman van IQ-Pass. “Securitas heeft
ons hiervoor in een relatief laat stadium benaderd,
maar omdat wij de grootste vloot van hardware in
Nederland hebben, was dat geen probleem. Als haast
geboden is, kan IQ-Pass binnen 24 uur een compleet
toegangscontrole systeem opleveren.”
Contractormanagement systeem
Bij De Blender bleef het bij levering van de hardware
maar IQ-Pass is tot veel meer in staat. “Wij hebben
onze eigen flexibele toegangscontrole en contractor
management software oplossing, IQ-Soft. Veel
bedrijven hebben flink geïnvesteerd in
toegangscontrole systemen die niet de mogelijkheid
bieden om de registratie van contractors in de keten
te beleggen, waarbij ook nog wordt voldaan aan de
Nederlandse wet- en regelgeving. We zetten ons eigen
portal er feitelijk bovenop zodat het hele proces van
contractormanagement kan worden geautomatiseerd.
De registratie en onboarding, inclusief het volgen van
poort instructie en examens, gebeuren niet meer op
de site maar vinden digitaal plaats door de contractors
zelf via onze multitenant SaaS omgeving. Dat bespaart
ontzettend veel tijd én geld. Bovendien ondersteunt
IQ-Soft hiermee bij het voldoen aan de Nederlandse
wet- en regelgeving.”
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Het hele productieproces – van fruit tot fles
– gebeurt onder één dak bij De Blender.

TANKS
SILO’S
AFDEKKINGEN
GASOPSLAG
FUNDATIE

ADVIES
ONTWERP
UITVOERING

Professionele Monostore tanks
geven uw water alle ruimte!
Tankbouw in beton en staal
Kampen | 038 33 70 700 | www.monostore.com
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De Blender Innocent • Rotterdam

Opdrachtgever
Innocent Drinks, Rotterdam

Hoofdaannemer
B-Built, Bergen op Zoom

RVS Pipe Racks
GP Stainless, Ouddorp

Ontwikkelaar
Integrated Food Projects, Derby (UK)

Staalbouw
Van den Brink Staalbouw, Barneveld

E-installateur
Van den Pol, Montfoort

Architect
Van Aken Concepts, Architectur &
Engineering BV , Veldhoven

Gevelbekleding
Mucon, Etten-Leur

Steigerbouw
Braspenning Steigerbouw,
Amsterdam

Adviseus
Aronsohn, Rotterdam
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Aluminium ramen, deuren en
vliesgevel kanoor
Van Iersel, Made

Toegansbeveiliging
IQ-Pass International, Breukelen

Civiele werkzaamheden
Kruiswijk, Bergambacht

Kabeldraagsystemen
Niedax Klienhuis, Wijchen

Bouwperiode
September 2020 - juni 2021

Werkvloeren
Ruys Vloeren, Apeldoorn

Silo’s
Monostore, Kampen

Bruto vloeroppervlakte
22.000 m2
(inclusief kantoor van 1.800 m2)

Bliksembeveiliging
NAB Bliksembeveiliging, Barendrecht

Bouwprogramma
Fabriek, inclusief staalconstructie,
tussenvloeren, binnen en buitengevels, ramen, deuren, industriële
deuren, RVS Pipe racks, dakbedekking, vliesgevel kantoor.

Afvalwaterzuiveringsinstallatie
Colubris Cleantech, Winterswijk

Bouwkosten
€ 225 mln
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jungheinrich.nl/li-ion

Jungheinrich
EKS 412s.
Snelste verticale
orderpicktruck
met hoogste
orderverzamelhoogte.
Picken op meer dan 14 meter!
De Jungheinrich EKS 412s is de snelste verticale orderpicktruck
op de markt. Ten opzichte van het marktgemiddelde bedraagt
de winst zelfs minimaal 35%. De technische innovaties, het
ergonomische comfort en een breed scala aan hulpsystemen
zorgen ervoor dat medewerkers zich 100% kunnen concentreren
op hun kerntaken.

Meer informatie:
www.jungheinrich.nl/eks412s

ADVERTEREN?
ZO GAAT UW BOODSCHAP VIRAAL
€ 275,00

Optie 1
1/8 pagina advertentie
1/4 pagina redactie

€ 485,00

Optie 2
1/4 pagina advertentie
1/2 pagina redactie

Optie 3

€ 895,00

1/1 pagina advertentie
1/2 pagina redactie

Ga naar www.industriebouw-online.nl of bel +31(0) 851117890
Voor alle opties geldt:
•
Advertentie in full colour
•
Redactionele ondersteuning door professionele tekstschrijver
•
Advertentie krijgt doorlink naar uw eigen site
•
Specifieke externe links mogelijk in redactioneel artikel

Landgoed Wulpenhorst • Zeist

Ambachtelijk vakwerk op
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Landgoed Wulpenhorst
ondergaat momenteel
een metamorfose.

Landgoed Wulpenhorst
Industriebouw • maart 2021 • 83

Landgoed Wulpenhorst • Zeist

‘Het is in alle opzichten een intensief project
maar de metamorfose is enorm!’

De renovatie en restauratie van Landgoed Wulpenhorst in Zeist is voor bouwkundig hoofdaannemer Aalberts

Bouw geen alledaags project. “Het gaat om een monument op een landgoed. Bij dit project is écht ambachtelijk
vakmanschap nodig.”
Aan het woord is Herman Hoeve,
uitvoerder namens Aalberts Bouw.
“Omdat het gaat om een monument op
een landgoed hebben we te maken met
diverse partijen: de gemeente,
Monumentenzorg, Utrechts Landschap,
de opdrachtgever en de toekomstige
gebruiker. De afstemming begon al voor
de renovatie van het hoofdgebouw en de
sloop en herbouw van het koetshuis. Naast
de reguliere bouwvergaderingen zijn er de
nodige coördinatieoverleg. Zo zorgen we
dat alle neuzen dezelfde kant op staan en
blijven staan, ook bij onverwachte zaken.”

Renoveren of vervangen?
En onverwachte zaken waren er zeker,
vertelt Hoeve. “Bij een project als dit kan
het niet anders of er zijn verborgen
gebreken. Zo was voorzien dat er
stukken dakgoot vervangen moesten
worden, maar uiteindelijk bleek toch de
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hele gootconstructie in slechte conditie te
zijn. En we zouden zowel de schuiframen
als de kozijnen renoveren, maar ze waren
in dermate slechte staat dat renovatie
niet meer afdoende was. Bij vervanging is
gekozen om van stalen roedes naar houten
plakroedes te gaan. Dit soort wijzigingen in
het oorspronkelijke plan vergde de nodige
afstemming met Monumentenzorg.”

Foto’s erbij halen
Veel zaken werden in oude luister hersteld.
“Er werden zelfs oude foto’s erbij gehaald
om oud en nieuw met elkaar te
vergelijken. Dat was onder meer van
belang bij de goten, de schoorstenen en
de schuiframen: allemaal grote, in het
oog springende onderdelen die in stand
gehouden moesten worden, gerenoveerd
of nagemaakt moesten worden. De
gootconstructie bijvoorbeeld is
weggenomen en daarna stukje voor stukje

opnieuw opgebouwd, deels met oude
materialen, de gootklossen.”

Ambachtelijk
Een dergelijk (her)bouwproces vraagt het
nodige vakmanschap. “We hebben mensen
in huis die ervaring hebben met restauratiewerk. Bij dit project is echt een stuk
vakmanschap nodig. Zo is er slechts een
selectief aantal timmerlieden die hier op
ingezet kan worden.” Naast het
ambachtelijke werk, was er ook ruimte
voor moderne toepassingen. “Het
duurzame karakter is tot uiting gekomen in
de installaties en isolatie. Overal zijn geïsoleerde voorzetwanden geplaatst en er is nu
sprake van een gasloze aansluiting. Zowel
het landhuis als het koetshuis worden
verwarmd door warmtepompen.” Eind april
2021 staat de oplevering gepland. “Het
is in alle opzichten een intensief project,
maar de metamorfose is enorm!”

Het duurzame karakter van het gebouw
komt tot uiting in de installaties en isolatie.
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Landgoed Wulpenhorst • Zeist
Vooral op de tweede verdieping zijn veel
houten balken en spanten aangebracht.

Houten balken en
spanten maken afbouw
complex
Het plaatsen van alle binnenwanden en plafonds bij
Landgoed Wulpenhorst was zeker geen standaard
opdracht voor Top Totaal Afbouw. Mede-Eigenaar
Jan-Willem van Zwieten vertelt over deze klus, waar
hij vol trots op terugblikt.
Top Totaal Afbouw paste in het project Metal Stud
Systeemwanden toe met een stootvaste gisplaag en
brandwerende beplating. Voor deze afbouwspecialist
uit Elspeet is de renovatie van Landgoed Wulpenhorst
heel wat anders dan bijvoorbeeld het afbouwen van
een kantoorpand. Van Zwieten: “Het landgoed was zeer
gedateerd. Voor ons zat een moeilijkheidsgraad in de
relatief hoge plafonds. Vooral de tweede verdieping
heeft veel houten balken en spanten en het plafond,
eigenlijk alles, loopt er schuin.”
Toekomst
“Dat maakt het secuur afbouwen voor ons bewerkelijk,
en daardoor ook tijdrovend. Maar we zijn erg tevreden
over het resultaat. Het pand is nu weer klaar voor de
toekomst.”

wanden | plafonds | verlichting | schilderwerk
tegelwerk | stucadoorswerk | vloeren
Elspeet
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www.toptotaalafbouw.nl

Schilderwerk in oude luister hersteld
De renovatie van Landgoed Wulpenhorst is Joh van Doorn Schildersbedrijf op het lijf geschreven. Het familiebedrijf
uit Bilthoven, dat in 1937 werd opgericht, is gespecialiseerd in renovatie- en restauratiewerk. Eigenaar Johan van
Doorn: “Als je weet hoe het landgoed er twee jaar geleden bij lag, is het fantastisch om te zien hoe het gaat worden!”
Het team van Joh van Doorn Schildersbedrijf verzorgt het binnen- en buitenschilderwerk van de gevels en houten
ondergronden van het oude huis en het koetshuis.
Koetshuis
“Er is sprake van een mix tussen oud en nieuw. Het koetshuis bijvoorbeeld is nieuw gebouwd, maar het landhuis is
monumentaal. De gevelkozijnen, ramen en sommige deuren op de begane grond waren nog authentiek. Twee jaar
geleden kwam ik voor het eerst op het landgoed, dat echt toe was aan een grootschalige renovatie. Met ons
vakmanschap kunnen we het schilderwerk in oude luister herstellen.”

Veel zaken werden in oude luister hersteld.

Opdrachtgever
Valus Zorggroep, Naarden

Hoofdaannemer
Aalberts Bouw, Loosdrecht & Zeist

Architect
Hylkema Architecten BV, Utrecht

Afbouw
Top Totaal Afbouw, Elspeet

Adviseur
K6V adviseurs, Zeewolde

Schilderwerkzaamheden
Joh van Doorn,Bilthoven

Bouwprogramma
Herontwikkeling Landhuis tot 25 onzelfstandige woonzorg appartementen
Bouwperiode
Augustus 2020 - april 2021
Bruto vloeroppervlakte
4.000 m2
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DC ALDI • Deventer

Behalve een logistieke hal
met koel- en vrieshuis omvat
het gebouw ook een ruim
kantoorgedeelte en een faciliteit
voor het onderhoud van de eigen
vrachtwagens.
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Nieuw distributiecentrum voor
ALDI in Deventer
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DC ALDI • Deventer

‘Er zit heel veel installatiewerk in dit pand,
ik schat zo’n 40 tot 50% van de aanneemsom’

Om de logistiek in Oost-Nederland

verder te optimaliseren, realiseert
ALDI Vastgoed B.V. een nieuw
distributiecentrum in Deventer. Zo’n
120 ALDI-supermarkten worden
na de oplevering van hieruit
bevoorraad. Behalve een volledig
geconditioneerde logistieke hal met
koel- en vrieshuis omvat het gebouw
ook een ruim kantoorgedeelte en
een compleet ingerichte faciliteit
voor het onderhoud van de eigen
vrachtwagens. Bouwbedrijf Vrolijk
uit Breda realiseert dit turnkey
project.

Volgens Steffen Jansma, projectleider van
Bouwbedrijf Vrolijk, is het nieuwe
distributiecentrum al met al een behoorlijk
complex project. “Er zit een flink vrieshuis
en een koelcel in het pand, beide ruim
5.000 m2, en daarnaast is de hele hal van
ruim 29.000 m2 geconditioneerd, wat je
niet vaak ziet bij dit soort distributiecentra. Een groot noodstroomaggregaat
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zorgt ervoor dat het pand tien uur kan
doordraaien bij stroomuitval. Er zit dus
heel veel installatiewerk in, ik schat zo’n
40 tot 50% van de aanneemsom. Qua
engineering betekende dat een flinke en
uitdagende klus voor ons.”

Modern en duurzaam
Het distributiecentrum in Deventer meet
circa 42.000 m2 en ligt op het A1
bedrijvenpark, direct aan de snelweg. Het
is een modern en transparant gebouw met
veel glas en daardoor veel lichtinval. 13.000
m2 dak is bedekt met zonnepanelen die
voorzien in de stroombehoefte van het
aardgasloze pand. Het distributiecentrum telt maar liefst 92 docking
stations. Het tweelaags kantoorgedeelte
(3.840 m2) is fraai afgewerkt met
hoogwaardige materialen en klimaatplafonds. Ook aan de buitenzijde is
aandacht besteed aan de uitstraling door
in plaats van standaard sandwichpanelen
te kiezen voor luxer uitziende boxpanelen. Naast de hal en kantoren omvat
het project tevens een compleet ingericht

gedeelte voor de vrachtwagens van ALDI.
“Ze doen alles zelf: er komt een wasplaats,
een werkplaats, een tankstation en een
parkeerplaats voor vrachtwagens van
toeleveranciers op eigen terrein. Ook
hiervoor maken en realiseren wij het
constructief ontwerp, ALDI verzorgt zelf de
inrichting.”

10.500 heipalen
Na een intensieve werkvoorbereiding is de
bouw eind 2020 van start gegaan.
Inmiddels zitten de 10.500 prefab
heipalen in de grond en kan in februari
worden gestart met de betonconstructie.
“We gaan met twee montageteams
werken om het gebouw overeind te
trekken. Gestart wordt met de koel- en
vriesruimte en technische ruimte, daarna
bouwen we de staalconstructie van de
hal en de kantoren eromheen”, besluit de
projectleider.

Inmiddels zitten de 10.500 prefab
heipalen in de grond.

Complex project vol uitdagingen
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DC ALDI • Deventer

Elektrotechniek en domotica

Beveiligingstechniek

Industriële automatisering

Service & onderhoud

Twentepoort West 29 - 7609 RD Almelo
0546-863 227 - info@brusche.nl - www.brusche.nl

Voorop in elektrotechniek
Het zijn indrukwekkende getallen die Walter Doeschot van Brusche Elektrotechniek uit Almelo voorschotelt
met betrekking tot de elektrotechnische werkzaamheden voor het nieuwe megadistributiecentrum van ALDI in
Deventer: 40 km installatiekabel, 75 km datakabel, 6 km kabelgoot, 6 km lichtlijnen, 20 verdeelinrichtingen en
maar liefst 11.500 zonnepanelen met een totaal vermogen van 4,3 MW. “Het is een mooi groot project dat we in
opdracht hebben gekregen en daar zijn we trots op.”
Complete en complexe elektrotechnische installaties voor gebouwen, industriële plants en andere projecten in
diverse elektrotechnische marktsegmenten zijn in goede handen bij Brusche. Typerend voor het bedrijf is
volgens de accountmanager de ‘oosterse’ mentaliteit. “We gaan werken met een bepaalde nuchterheid en
specialisatie aan en zoeken hierbij altijd de samenwerking op om tot een goed eindresultaat te komen. Zo
werken we op dit project nauw samen met Lammerink Installatietechniek. We zitten gezamenlijk aan tafel bij de
opdrachtgever en zoeken zoveel mogelijk de synergie.”
Waar maken
‘Voorop in elektrotechniek’ is het motto van Brusche.
“Dat zeggen we niet voor niks, we werken hard om dat
iedere dag waar te maken”, aldus Doeschot.
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‘Voorop in de
elektrotechniek’

Een bovenaanzicht van het distributiecentrum.
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DC ALDI • Deventer

Naast technische uitdagingen kent het
project ook logistieke uitdagingen.
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Totaalleverancier in prefab beton
Prefab beton is dé manier om snel te kunnen bouwen. Preco B.V. uit Apeldoorn is specialist op dit gebied.
Opdrachtgevers kunnen bij het bedrijf terecht voor het complete pakket aan prefab betonelementen.
“We willen totaalleverancier zijn van de aannemerij voor grote(re) utiliteitsprojecten”, vertelt directeur
eigenaar Theo Kool.
“Ontzorging van onze klanten staat centraal in
onze werkwijze. We verzorgen zowel de
engineering, productie, levering als de
montage. Wandelementen (geïsoleerd en
massief), kanaalplaatvloeren, trappen en
bordessen, balkons en galerijplaten: alle
elementen kunnen wij uit eigen productie
leveren. Sinds 2019 zijn we met een nieuwe
ultramoderne fabriek gevestigd in Apeldoorn.
Daarmee hebben we onze productiecapaciteit verviervoudigd en kunnen we nog
sneller inspelen op de vraag uit de markt.”
ALDI
Voor het nieuwe distributiecentrum van ALDI
in Deventer levert de betonspecialist 3.500 m2
geïsoleerde gevelelementen met
uitgewassen grind afwerking, ruim 9.000 m2
massieve wandelementen (brand- en
stabiliteitswanden en liftkernen), 91 docke
lementen, ruim 400 kolommen, circa 9.000 m2
kanaalplaatvloeren en trappen en bordessen.
Korte aanlooptijd
“Een groot en mooi project, waar
eigenlijk alles wat we kunnen leveren
in zit. De moeilijkheid zat hem hier in
de korte aanlooptijd, waardoor we heel
snel moesten schakelen. We waren nog
aan het ontwerpen toen de uitvoering
al van start ging. Tussen het afronden
van de tekeningen en de start van de
productie zat maar twee dagen. Dat we
dat toch voor elkaar krijgen laat zien
hoe flexibel we kunnen zijn.”
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DC ALDI • Deventer
Dankzij de prefab betonelementen
kan snel worden gebouwd.
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Met een team van
enthousiaste vakidioten
werken wij dagelijks met
hart en ziel aan onze
betonvloeren. Onze
ervaring zorgt er voor dat
wij uw vraagstuk over
ontwerpen en wijze van
uitvoering uitstekend
kunnen beantwoorden.
Wij streven naar
duurzaamheid, een hoog
kwaliteitsniveau en
werken met grote
verantwoordelijkheid aan
onze projecten.

‘Iedereen zet een stapje
extra’
Van oorsprong is het een vloerenbedrijf, maar
inmiddels positioneert De Jong Betonvloeren uit

Wilhelminadijk 7
5089 NT Haghorst
+31 13 504 67 44
ruud@roozenvanhoppe.nl

Rijssen zich als partner voor de totale betonnen
onderbouwconstructie. Het leveringsprogramma
bestaat uit funderingen (EPS, traditioneel),
werkvloeren, leveren en leggen van wapening,

‘Door vroegtijdig samen
te zitten, wordt delen
vermenigvuldigen’

staalvezel versterkte betonvloeren, monoliet
afgewerkte betonvloeren, storten van
betonconstructies en vloeistofdichte betonvloeren.
“Zo’n tien jaar geleden zijn we met funderingen
begonnen om onze opdrachtgevers geheel te kunnen
ontzorgen qua onderbouw”, vertelt Rohald de Jong.
Voor het nieuwe distributiecentrum van ALDI verzorgt

In totaal 59.000 m2 betonvloer gaat er in het nieuwe
distributiecentrum van ALDI in Deventer: 30.500 m2 in
de hal, 8.000 m2 verdiepingsvloer, 6.000 m2
ondervloer en 6.000 m2 vriescelvloer, 6.000 m2
koelcelvloer en 3.000 m2 voor de technische ruimte.
De vloeren worden aangebracht in 26 stortfasen.
Transparantie en ontzorgen kenmerken de werkwijze

zijn bedrijf het funderingswerk. Het gaat hier om
flinke hoeveelheden: 2.500 kuub beton, 170 ton staal,
1,8 km funderingskisten en 215 betonpoeren. “Het
leuke aan dit project vind ik de snelheid waarmee we
met elkaar aan het bouwen zijn. Er is weinig ruimte
qua werkvoorbereiding en dus moet er snel worden
geschakeld. Omdat iedereen een stapje extra zet, lukt
dat ook.”

van Roozen van Hoppe Industrievloeren, de specialist
in hoogwaardige industrievloeren uit Haghorst die
deze opdracht uitvoert. Ruud van Es:
Uitvoering
“Door vroegtijdig samen te zitten, wordt delen
vermenigvuldigen. We stemmen alles vooraf af met de
opdrachtgever, zodat we geen losse eindjes hebben
en de kans op meerwerk minimaal is. In de uitvoering
heeft de aannemer geen omkijken naar ons. Onze
uitvoerder is als eerste aanwezig, gaat als laatste
weer weg en lost eventuele problemen direct op. Zo
garanderen we dat onze vloeren de hoogst mogelijke
kwaliteit hebben.”
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Het distributiecentrum telt
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maar liefst 92 docking stations
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DC ALDI • Deventer
Er zit heel veel installatiewerk in het pand.

Specialisten in
installatietechniek
Al bijna zestig jaar is Lammerink Installatiegroep, met
een hoofdvestiging in Ootmarsum, een betrouwbare
partner voor opdrachtgevers in veel verschillende
sectoren. We zijn een modern en compleet bedrijf,
actief in heel Nederland en we voeren zeer
uiteenlopende projecten uit. Van klein
tot en met groot, van relatief
eenvoudig tot en met
razend complex.

TECHNISCH
BEHEER

TELEMATICA

ELEKTROTECHNIEK

WERKTUIGBOUW

BEVEILIGINGSTECHNIEK

MEER INFORMATIE? LAMMERINK-GROEP.NL

Omvangrijke W-installaties vereisen uitgekiende
logistiek
Voor het nieuwe distributiecentrum van ALDI verzorgt Lammerink Installatiebedrijf B.V. uit Ootmarsum alle
W-installaties, met klimaat- en regeltechniek, hemelwaterafvoer, perslucht, sanitaire installaties, warmte- en
koudeopwekking en hoog rendement warmtepompen. “Door middel van lokale naregelingen kunnen gebruikers per
ruimte zelf de temperatuur instellen, wat zorgt voor een hoge mate van comfort”, aldus senior projectleider Robert
Bosch.
De omvang van het project en variatie in ruimten maken het werk volgens Bosch complex. “Het is vooral een
logistieke uitdaging: zo gaan we alleen al voor de hemelwaterafvoer binnen 15 weken 5.000 manuren
verwerken. Die zijn nodig om het 50.000 m2 grote dak te voorzien van een volvulsysteem, met in totaal 175 trechters en leidingdiameters tot 250 mm. We hebben te maken met de klimatisering van uiteenlopende ruimten: een
koelcel, vrieshuis, geconditioneerde opslag/distributie hal en kantoren die worden voorzien van klimaatplafonds.”
Complete technische ruimte
“De engineering van alle lucht-, koel- en verwarmingsinstallaties houdt twee à drie man dagelijks aan het werk.
We prefabriceren een complete technische ruimte in onze werkplaats en leveren af op het project. Cruciaal bij zo’n
groot project is dat we alle benodigde informatie op tijd binnen krijgen, dat vraagt veel tijd en inzet.”
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Vakmensen maken het
verschil
Het nieuwe distributiecentrum van ALDI bevindt zich
voor Aluvo B.V. op bekend terrein. “We hebben net het
ernaast gelegen Van der Valk hotel opgeleverd en in
de zomer starten we vlakbij met de nieuwe Porsche
garage”, vertelt projectmanager Klaas Smit.
Voor ALDI levert en monteert de gevel- en
kozijnenspecialist uit Nieuwleusen 470 m2
vliesgevels, 493 m2 aluminium raamstroken en 20
deurkozijnen. Om het geluid van het wegverkeer op
de A1 te weren, is geluidwerende beglazing nodig,
evenals het goed afdichten van naden en kieren. Ook
dient Aluvo rekening te houden met letselbeperkende,
zonwerende en doorvalveilige eigenschappen van de
beglazing, met name bij de kantoorgevels.
De ideale partner
De slogan van Aluvo luidt ‘het begint hier’. “Het is wat
we vol passie uitspreken en een verwijzing naar onze
vakmensen. In combinatie met de juiste en duurzame
materialen zijn wij daarom de ideale partner voor veel
bouwbedrijven en opdrachtgevers”, aldus Smit.

Van een ruimte in de muur tot statig
uitzicht. Ontwikkelt met maar één
doel, ruimte geven om te groeien.

it’s what you see
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HEKWERK DAT OVERDAG MOOI IS
EN ‘S NACHTS WERKT

Sterk in complex
hekwerk
Alle typen hekwerken en toegangspoorten zijn in
goede handen bij Hekbouw B.V. uit Ossendrecht. Het
Brabantse hekwerkbedrijf ziet elke aanvraag als een
uitdaging. Voor het nieuwe distributiecentrum van
ALDI ontwikkelen ze in eigen beheer een specifieke

• Hoge leverbetrouwbaarheid:
opleverdata staan bij ons voorop
• Eigen productiehal voor assemblage
maatwerk producten
• Professionele plaatsing door eigen
montageploegen
• Kwalitatief hoogwaardige producten met
lange levensduur voor een scherpe prijs
• Goede service voor onderhoud en
storingen
Hekbouw BV
Bedrijventerrein ‘Driehoeven’
Noordstraat 4, 4641 SE Ossendrecht
T 0164 - 67 20 02 F 0164 - 67 20 53
E info@hekbouw.com I www.hekbouw.com

toegang voor externe chauffeurs.
“De wens van ALDI was om hun veelal buitenlandse
chauffeurs op een eenvoudige manier en met zo min
mogelijk wachttijd toegang te geven tot het laad-/
losterrein, waarbij ze ook te horen krijgen naar welk
dock ze moeten rijden. Dat vereist een koppeling
tussen de poort en een achterliggend informatiesysteem en daar is geen kant-en-klaar product voor te
vinden. Juist dit soort, wat complexere, projecten
nemen we graag aan”, vertelt Peter Kwaaitaal.
Vaste hekwerk
Hekbouw B.V. levert en monteert op dit project ook al
het vaste hekwerk (spijlen- en gaashekwerk, in totaal
circa 1.200 meter) en acht toegangen (schuifpoorten,
tourniquets en speedgates).
Eigen productieafdeling
Hekbouw is in de loop der jaren uitgegroeid tot een
toonaangevend hekwerkbedrijf in Nederland. De hekwerken en poorten worden deels in de eigen
productieafdeling gefabriceerd. “Wat de vraag ook is,
wij kunnen het aanbieden”, aldus Kwaaitaal.
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‘Na een intensieve werkvoorbereiding is de bouw
eind 2020 van start gegaan’

Opdrachtgever
Aldi Vastgoed, Deventer

Terreinafrastering
Hekbouw, Ossendrecht

Koel-en vriescellen
Kim Nederland, Apeldoorn

Bouwdirectie
Den Hollander Advies, Klundert

E-installateur
Brusche elektrotechniek, Almelo

Personen-en goederenlift
Kone Nederland

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Moerdijk

Prefab beton casco
Preco, Apeldoorn

Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum voor Aldi in
Deventer

W-installateur
Lammerink installatietechniek,
Otmarsum

Vliesgevels en aluminium kozijnen
Aluvo Geveltechniek, Nieuwleusen

Industrievloeren
Roozen van Hoppe, Haghorst

Fundering
De Jong Beton, Alphen

Bouwperiode
Eind 2020 - eind 2021
Bruto vloeroppervlakte
42.000 m2

Gevels / steeldeck & dakbedekking
Cladding Partners, Oosterhout
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ProDelta • Waalwijk

Een distributiecentrum
met ambitie
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Een prachtig bovenaanzicht
van het distributiecentrum.
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ProDelta • Waalwijk

‘In totaal omvat het project 70.000 m2 bedrijfsruimte,
ruim 12.000 m2 mezzaninevloer en 2.257 m2 kantoorruimte’
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Projectontwikkelaar ProDelta Real Estate Development BV realiseert met Distriport Waalwijk een

distributiecentrum met allure. Zo is de duurzaamheidsambitie van het door hoofdaannemer Roozen Van Hoppe
gebouwde distributiecentrum hoog. Het gebouw heeft een duurzaamheidslabel BREEAM ‘outstanding’.

Distriport Waalwijk is uitstekend
gesitueerd voor een distributiecentrum,
gelegen op bedrijventerrein Haven 8 dat
een logistieke hotspot is en mogelijkheden
biedt voor vervoer over de weg en over
water. In totaal omvat het project 70.000
m2 bedrijfsruimte, ruim 12.000 m2
mezzaninevloer en 2.257 m2
kantoorruimte. Daarvan werd de eerste
helft al in 2019 gerealiseerd en inmiddels
zijn die units verhuurd. Hoofdaannemer

Roozen Van Hoppe uit Haghorst
realiseerde vorig jaar de tweede fase. Dat
deel van het project werd recent
opgeleverd. In deel twee werd nog eens
37.000 m2 warehouse gerealiseerd,
voorzien van 56 laaddocks. En daarbij 1.130
m2 kantoorruimte, terwijl er 6.425 m2 aan
mezzanine beschikbaar is. De eerste fase is
verhuurd aan Bol.com. Van de tweede fase
is een deel inmiddels verhuurd, er is nog
circa 17.000 m2 beschikbaar.

Extreem vlakke vloer
De vloer van het magazijn is extreem vlak
gemaakt, wat noodzakelijk is vanwege
de hoogte van de stellages, vertelt Thij
Bongaerts, hoofduitvoerder bij Roozen Van
Hoppe. De vloer moet super vlak zijn zodat
reachtrucks snel door de gangpaden
kunnen rijden en de goederen tot een
hoogte van 12.20m1 kunnen worden
opgeslagen. De vloer is bovendien
geschikt gemaakt voor het aanbrengen van
inductiekabels die heftrucks van geleiding
voorzien. Op het terrein rondom het
distributiecentrum zijn er 435
parkeerplaatsen voor personenvoertuigen, terwijl gescheiden
verkeersstromen zijn gerealiseerd voor
personenauto’s en vrachtverkeer. Maar de
BREEAM-doelstelling is om ook gebruik van
fiets, e-bike of openbaar vervoer zo
makkelijk mogelijk te maken.

BREEAM
Wat betreft duurzaamheid is hoog ingezet.
Het BREEAM-certificaat moest tenminste
uitstekend zijn, maar het certificaat
‘outstanding’ is inmiddels behaald. Het
hele dak wordt voorzien van zonnepanelen
door ProDelta. De toekomstige huurder
gebruikt dus alleen groene stroom.
Sowieso is er geen gasaansluiting. In de
expeditie-ruimte is vloerverwarming
gerealiseerd die werkt door middel van een
elektrische lucht-water
warmtepompinstallatie. De kantoorruimten worden verwarmd en gekoeld
door een klimaatplafond. De duurzame
aanpak strekt zich ook uit tot de
buitenruimte. Bij de beplanting wordt er
rekening mee gehouden dat het nieuwe
groen de flora en fauna in de omgeving
ondersteunt. Zo zijn er bijvoorbeeld voor
vogels en insecten voorzieningen
getroffen.

Opvallend is het ‘gouden’
vooraanzicht van het pand.

Industriebouw • maart 2021 • 107

ProDelta • Waalwijk

WE MOVE. WE MAKE. WE DO.
INDUSTRIETERREIN HAVEN 8 WAALWIJK

State-of-the-art
funderingsconstructie
Reyrink Aannemersbedrijf en FL BV, beide onderdeel
van Reyrink Groep uit Haghorst, realiseerden bij
DistriPort Waalwijk de volledige infra. Het bijzondere
hierin ligt in de combinatie met een grote
bodemsanering op industrieterrein Haven 8. De
sanering werd uitgevoerd in opdracht van de
gemeente Waalwijk. Duurzame inzet en een
uitgekiende fasering hebben samen met in-house
expertise gezorgd voor een ultiem resultaat waarbij
de Reyrink Groep letterlijk en figuurlijk de bindende

REYRINKGROEP.NL
Lage Haghorst 15
5089 NC Haghorst

info@reyrink.nl
013 516 93 21

factor was.
“Door toepassing van moderne technieken kunnen we
zorgen voor state-of-the-art funderingsconstructies
met een zeer gunstig prijsniveau en met een zeer
duurzaam en omgevingsvriendelijk karakter”, zegt
projectleider Peter Hendriks. “De door ons toegepaste
verwerkingstechniek bindt grond. Zo kan die dienen
als hoogwaardige fundatie. Met een mobiele
mengcentrale hebben we ter plekke 160.000 ton
grond immobiel gemaakt en gezorgd dat deze
hoogwaardig toegepast kon worden onder het
gebouw en de bestrating. Zo los je een
milieuprobleem op én maak je een kwalitatief
uitstekende fundatie.”
Projecten door heel Nederland
Het is werk dat de Reyrink Groep op meer plaatsen
realiseert, bijvoorbeeld bij een project van BAM in
Zwolle waar tot een totale hoeveelheid van 600.000
ton grond wordt geïmmobiliseerd.
Reyrink Groep nam in 2018 het familiebedrijf
FL-Liebregts uit naastgelegen dorp, over. FL heeft
projecten door heel Nederland. “Voor het meer
regionaal werkende Reyrink was de overname een
mooie manier om de vleugels uit te slaan.”
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‘Staal is nooit standaard’
Steady Wapeningsstaal uit Den Bosch leverde de wapening voor de fundering van DistriPort Waalwijk.
“Staal is nooit standaard”, zegt oprichter Gunther Geluykens. “Afmetingen van funderingen, de belasting
van het pand: het is overal anders. Aan de hand van de bouwtekening van de constructeur knippen en
buigen wij in onze werkplaats het betonstaal tot de gewenste vorm. Op de bouw wordt het door onze
ijzervlechters gemonteerd.”

Geluykens ziet wel dat steeds meer prefab
gedaan wordt en ook daarin is hij actief. “Voor
prefab betoncentrales lassen wij de wapening
in de werkplaats al in elkaar. Zij storten er dan
prefab elementen van.” Recent verhuisden ze
naar een groter pand, met meer ruimte voor de
buigcentrale met moderne knip- en buigmachines. “Die werken volgens de nieuwste
technieken en leveren meer productie.”
Steady Vloerenservice
Naast Steady Wapeningsstaal BV, dat de buigcentrale omvat, is er Steady Vloerenservice BV waaronder
het buitenwerk valt. “We doen veel vloerwapening, de staalmatten in betonvloeren. Wat dat betreft zijn
we een van de grootste in Nederland. Zo deden we Zalando in Bleiswijk met 160.000 m2.”

Steady Wapeningsstaal

Balkbrug Oost 65 - 5236 PW ’s-Hertogenbosch
www.steadyvloeren.nl
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Realisatie in twee fasen
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In totaal omvat het project 70.000 m2 bedrijfsruimte, ruim
12.000 m2 mezzaninevloer en 2.257 m2 kantoorruimte,
waarvan de helft al in 2019 is gerealiseerd.
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ADV DURA BOUW 03 HDO Dakbedek.:PP

ProDelta • Waalwijk
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HDO Dakbedekkingen
HDO DE SPECIALIST VOOR:
Het aanbrengen, renovatie, reparatie en onderhoud van bitumineuze
dakbedekkingen, shingles en kunststof dakbedekkingen
Stalen dak- en wandbeplating
Dakisolatie en dakbestrating
Zowel bedrijf als particulier
0201838.pdf 1

15-5-2018 13:54:26

We steel
the future!

Uw kitwerk, ons specialisme
Vakkundig, flexibel en makkelijk samenwerken

De meest moderne staalfabriek van Europa
Wij beschikken over een volautomatische hightech machinelijn en mogen ons de meest innovatieve staalfabriek van Europa
noemen. Een geweldig team van 120 medewerkers maakt het
mogelijk dat wij zowel regionaal als (inter)-nationaal uitdagende
projecten in de bouwwereld realiseren.

ONTDEK WAARIN WE
EXCELLEREN OP:

WWW.REIJRINK.COM
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Als kitbedrijf zijn we flexibel
en gewend om razendsnel te
schakelen. Daarnaast staan
we voor vakmanschap en
kwaliteit. Dat betekent dat u
ervan uit kunt gaan dat we ons
aanpassen aan uw planning
en we kijken vooruit. Maar ook
dat we ons vak 100% verstaan.
Zo zorgen wij voor een
soepele samenwerking.

Arluca Kitvoegafdichting BV
Jules Verneweg 13 - 5015 BD Tilburg - Nederland - Tel. 013-5453982
info@arlucakitvoegafdichting.nl - www.arlucakitvoegafdichting.nl

De vloer van het magazijn is extreem vlak gemaakt,
o.a. vanwege de hoogte van de stellages.

Arluca is een ‘kitbedrijf plus’
Arluca Kitvoegafdichting uit Tilburg verzorgde bij DistriPort de kitwerkzaamheden in de sanitaire groepen en aan
de betonnen elementen. Die laatste voorzagen ze van dilatatievoegen: flexibele en vochtwerende kitnaden die de
werking van het beton opvangen.
Kitten is de specialiteit van Arluca en de onderneming heeft een breed klantenbestand, vertelt oprichter Tim
Lucassen. Particulieren, bouwbedrijven en wegenbouwers, loodgieters- en metselbedrijven, scheepvaart en
petrochemische industrie. Veel woningbouwverenigingen zijn klant: daar zit veel renovatiewerk aan badkamers of
galerijen waar de oude voegen vervangen moeten worden. Grote of kleine klanten, het maakt niet uit, aldus
Lucassen. “We bedienen ze allemaal.” Lucassen, die al 25 jaar in dit vak zit, richtte Arluca vijf jaar geleden op. “We
hebben een duidelijke visie. We zijn een ‘kitbedrijf plus’. Communicatief vaardig en met een nette uitstraling, open,
transparant en flexibel. We kunnen ook adviseren en calculeren in het voortraject. Klanten zouden daar vaker hun
voordeel mee kunnen doen.”
Zelf de handen uit de mouwen
Ze werken met veertien man, flexibele krachten meegerekend. Lucassen hanteert ook zelf nog regelmatig de kitspuit.
“Ik probeer flexibel te zijn en nooit nee te zeggen. Soms moet je dan bijspringen. De jongens vinden dat ook leuk. En
als ik van hen vraag op uitzonderlijke tijden te werken, voelt het beter als ik zelf ook mee ga.”
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Alles met tegels
JNS Tegelzetters uit Hilvarenbeek doet alles wat met

Hexta maakt uw terreinbeveiliging
compleet met de nummer 1
Cloud camera en toegangscontrole
oplossingen Eagle Eye en Brivo.

wand- en vloertegels te maken heeft, vertelt oprichter
Jurgen Smulders. Van particuliere opdrachten tot grote
projecten in de utiliteitsbouw. Bij Distriport Waalwijk
betegelden ze de in totaal acht toiletgroepen: de vloer
met tegels van 60x60, de wanden met stroken tegels
in variërende hoogte voor een speels beeld.

Hexta Hekwerk b.v.

Brugweg 119, 2741 LA Waddinxveen
info@hexta.nl - www.hexta.nl - Tel. 085-0239670

JNS Tegelzetters werkt veel voor aannemersbedrijf
Rooze van Hoppe. In de nieuwbouw van het Tilburgse
zorgcentrum Leyhoeve bijvoorbeeld deden ze de
sanitaire ruimtes in de 280 kamers, plus het
horecadeel. Het bedrijf telt vier vaste krachten, maar
ze kunnen grote klussen aan, vertelt Smulders. Hij kan
flink opschalen door uit een vaste pool van zzpcollega’s te putten.
Van der Valk Hotel
Zo deden ze ook het nieuwe Van der Valk Hotel in
Tilburg en momenteel werken ze in Schiedam aan de
nieuwe vestiging van die keten. Smulders organiseert
het werk, maar tegelt zelf mee. “Ik probeer zoveel
mogelijk op het werk te zijn. Dat werkt het
gemakkelijkst. Dan weet ik dat het goed gaat en dat
de dingen geregeld zijn.”

Betrouwbaar en degelijk
ProDelta kiest voor zijn distributiecentrum de beste
terreinbeveiliging, zegt Ruud Bervoets,
accountmanager van Hexta uit Waddinxveen. Hexta
is gespecialiseerd in terreinbeveiliging en hekwerk.
“ProDelta wil dat het betrouwbaar en degelijk is en
dan komen ze bij ons uit omdat wij de beste poorten
hebben.”
Bervoets doelt op de Inova-poort, Duits fabricaat
waarvan Hexta het alleenrecht in Nederland heeft. De
vrijdragende poort is geschikt voor grote
overspanningen tot 16 meter enkel en 32 meter
dubbel. “Hij is volledig gelast, heeft een
gepatenteerde inwendige aandrijving in de onderbalk.
Hij is zeer gebruikszeker.” De toegangscontrole werkt
met het Brivo-systeem. Via een app kan de beheerder
razendsnel bepalen wie wel en niet het terrein op kan.
Verder levert Hexta een hekwerk met doorgestoken
spijlen, volbad verzinkt en gecoat volgens het
Duplex-systeem, alweer zeer degelijk.

Van toilet tot badkamer en van
zwembaden tot grote appartement
complexen. Onze tegelzetters hebben
vele jaren ervaring en zijn altijd op
zoek naar nieuwe uitdagingen.

Toegangscontrole en terreinbeveiliging
Naast hekwerken doet Hexta steeds meer in
toegangscontrole en terreinbeveiliging met camera’s.
Brivo is bijvoorbeeld ook uit te breiden naar
toegangsdeuren van een pand, vertelt Bervoets. “En

Herlaerstraat 6a
5081 BH Hilvarenbeek
www.tegelzettersbedrijf-jns.nl
info@tegelzettersbedrijf-jns.nl
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als er iets is dan is een telefoontje genoeg. We houden
van korte lijnen.”

Op het terrein zijn gescheiden verkeersstromen
gerealiseerd voor personenauto’s en vrachtverkeer.

‘De vloer van het magazijn is extreem vlak gemaakt, wat
noodzakelijk is vanwege de hoogte van de stellages’

Opdrachtgever
ProDelta Real Estate Development
BV, Rotterdam
Architect
ProDelta Real Estate Development
BV, Rotterdam
Hoofdaannemer
Roozen van Hoppe Bouw- en
Ontwikkeling, Haghorst
E-installateur
Van Mackelenbergh Elector BV,
‘s-Hertogenbosch
S- en W-installateur
Van Thiel Optimaal, Schijndel

Dakbedekking
H.D.O. Dakbedekking, Barendrecht

Kitvoegafdichting
Arluca, Tilburg

Terreinbeveiliging
Hexta, Waddinxveen

Grond-, weg- en waterbouw
FL BV, Haghorst

Tegelwerkzaamheden
JNS Tegelzetters, Hilvarenbeek
Betonvloeren
Steady Vloerenserivce BV, Den Bosch

Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum / aanleggen
parkeerterrein. Duurzaam project
vanwege streven naar BREEAM
‘Outstanding’ certificering.

Staalconstructie
Reijrink Staalconstructie BV, Esbeek

Bouwperiode
Februari 2019 - maart 2021
Bruto vloeroppervlakte
70.000 m2
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De Wegwijzer • Ermelo

Karakteristiek zijn de
uitkragende dakkapelletjes.
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De Wegwijzer oogt niet als
conceptbouw maar is het wel!
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De Wegwijzer • Ermelo
Het project bestaat uit zes bouwdelen die elk
een eigen karakter en uitstraling hebben.

Een kwestie van lange adem
Industriebouw • maart 2021 • 118

‘De Wegwijzer schuurt tegen de grenzen van Trento aan,
het heeft veel verschillende details’

Het vergde een lange, lange adem van Nijhuis Bouw uit Apeldoorn en woningcorporatie Uwoon uit Harderwijk.

Maar eind februari wordt het toch echt opgeleverd: nieuwbouwproject De Wegwijzer met 62 koop- en sociale
huurappartementen, waaronder drie kangoeroewoningen. “Ondanks de verscheidenheid van de afzonderlijke
panden, paste het toch binnen ons Trento-concept. Dat maakt het interessant voor alle partijen”, aldus Patrick
Zweekhorst, projectleider Nieuwbouw bij Nijhuis.
De 62 woningen in Ermelo zijn terug te
vinden in meerdere gebouwen die elk een
eigen uitstraling hebben. De panden staan
op een voorheen braakliggend terrein wat
al jaren een doorn in het oog was van de
lokale politiek. Andere partijen
dienden verschillende plannen in die
werden afgekeurd, tot Nijhuis Bouw samen
met Uwoon het ontwerp voor De
Wegwijzer presenteerde. “Het had nogal
wat voeten in aarde om het van de grond
te krijgen, vanwege bezwaren van
omwonenden. Alle bezwaren zijn
ongegrond verklaard, maar we hebben in
het proces alle instanties gezien en het
heeft veel tijd, energie en geld gekost.”

Trento bouwconcept
“We kozen voor Roordink Architecten
omdat hun stijl past bij wat er lokaal

gevraagd wordt, zoals uitkragende
dakkapelletjes, die zie je in de omgeving
meer. Bouwen doen we volgens ons Trento
bouwconcept. Hierin zitten allerlei
mogelijke oplossingen waaruit we
kunnen kiezen om een pand samen te
stellen. Zoals vloeren van VBI en
binnenwanden van Heembeton.
Architecten geven we handvaten, passend
binnen Trento. We hebben zelf integrale
ontwerpers in dienst die dusdanig opgeleid
zijn dat we alle producten zelf kunnen
intekenen. Ter controle sturen we het
ontwerp nog wel rond naar onze
onderaannemers, die wij co-makers
noemen, en starten dan met de productie.
Een voorbeeld over hoe vergaand onze
Trento tekeningen zijn: Heembeton
produceert rechtstreeks op basis van de
door ons aangeleverde tekeningen.”

Geen meerwerk
“Alles is prefab. Daardoor gaat het
bouwproces sneller maar duurt de
voorbereiding langer. Het voordeel is
minder faalkosten. Een ander voordeel is
de prijszekerheid die de opdrachtgever
heeft vanaf dag 1. We hebben nooit
meerwerk, als de uitgangspunten niet
veranderen. Wordt daardoor alles
standaard? Nee. Er zitten zoveel producten
en mogelijkheden in Trento, dat je toch een
uniek gebouw kunt maken. De Wegwijzer
schuurt tegen de grenzen van Trento aan,
het heeft veel verschillende details. Maar
het is toch echt gebouwd op het Trento
concept.’
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De Wegwijzer • Ermelo

CONSTRUCTIE

‘Dit is voor ons een
mooi referentieproject’
550 meter hekwerk in allerlei vormen en
uitvoeringen, voor balkons, galerijen en
traphekken. Daarnaast enkele luxe vluchttrappen en al
het staalconstructiewerk. Tel het totaal op en je komt
aan pakweg 60 ton staal dat Van der Sluis Constructie
BV uit Kampen in appartementencomplex De
Wegwijzer in Ermelo aanbracht.

PARTNER VOOR DUURZAME
STAALCONSTRUCTIES
 NEN-EN 1090 EXC Klasse 1-3 gecertiﬁceerd
 Totaalaanpak

Arend van der Kamp is bedrijfsleider bij Van der Sluis

 State-of-the-art machinepark

Constructie: “Het project bestaat uit zes bouwdelen
die elk een eigen karakter en uitstraling hebben.
Dat betekent bijvoorbeeld overal andere balkons en
andere trappen en hekken. Voor ons is het een mooi
referentieproject, want zo’n beetje alles wat we aan
hekwerkvariëteiten in huis hebben, zit in De Wegwijzer
verwerkt.”
Alles uit de kast
“De opdrachtgever heeft alles uit de kast gehaald om
op een beperkt aantal vierkante meters iets moois
neer te zetten, een prestatie op zich. Er zitten
bijvoorbeeld hekwerken bij met diffuus glas van 1.80
m hoog, samengesteld uit lamellenglas, waardoor er
wel lichtinval is en men in de binnentuin kan kijken
maar niet in de tuinen van de buren. Dat maakte het
intensief, er zit een veelheid aan detailleringen in dit
project en daar hebben we veel energie in gestopt.
Maar nogmaals: een mooie weerspiegeling van alle
mogelijkheden van Van der Sluis Constructie.”
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Er wordt gebouwd volgens het
Trento bouwconcept.

Opdrachtgever
Woningcorporatie Uwoon,
Harderwijk
Architect
Roordink Architecten BNA, Putten
Adviseur
IngenieursGroep Emmen BV, Emmen

Hoofdaannemer
Nijhuis Bouw B.V., Putten
E- en W-installateur
Kremer Elektrotechniek,
‘s-Heerenberg
Staalbouw
Van der Sluis Constructies BV,
Kampen

Bouwprogramma
Nieuwbouw 62 appartementen en drie
kangoeroewoningen
Bouwperiode
December 2019 – februari 2021
Bruto vloeroppervlakte
2.181 m2 begane grond

Adviseur
Nieman Raadgevende Ingenieurs,
Zwolle
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Nieuwbouw Maria
Montessorigebouw is aanwinst
voor Radboud Universiteit
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Het gebouw bestaat uit
twee bouwdelen, noord en
zuid, die worden verbonden
door een tussenbrug.
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‘De afwerking is zeer hoogwaardig; er is veel tijd
en energie gestoken in de afbouw’

Een transparant gebouw met een zeer hoogwaardige afwerking en talloze duurzame elementen: zo vat

Martijn Luijpen de nieuwbouw van het Maria Montessorigebouw van de Radboud Universiteit samen. Luijpen is
projectleider bij de hoofdaannemer van dit project: Berghege Heerkens Bouwgroep.

In de tussenbrug is het Grand Café.

‘Een groot werk als
dit vergt veel
voorbereidingstijd’
Ballasttanks
Het gebouw bestaat uit twee bouwdelen,
noord en zuid, die worden verbonden door
een tussenbrug. “Het is in feite een heel
grote staalconstructie die later tussen de
gebouwen is gemonteerd. In die
tussenbrug, die twee bouwlagen hoog is,
zitten aluminium puien met
glaspanelen van maar liefst zeven meter
hoog. In verband met de hoogte van deze
panelen en de beperkte toleranties was er
een reëel risico dat de glasplaten zouden
scheuren als gevolg van de zettingen van
de tussenbrug. We hadden slechts acht
millimeter speling. Rekenkundig en
constructief een interessante uitdaging!
Ook hier zit de sleutel tot succes bij een
goede voorbereiding. Daarnaast hebben
we in het werk continu gemonitord en
gemeten hoe we ervoor stonden. Door de
tussenbrug voor te belasten met
ballasttanks, wisten we de
gewichtstoename, en daarmee de
verplaatsingen en doorbuiging, onder
controle te houden.”
Eind juni 2018 werd de opdracht verkregen,
in juli van dat jaar werd direct gestart met
de voorbereidingen. “Een groot werk als
dit heeft veel voorbereidingstijd nodig. We
hebben daarom intensief overleg gevoerd
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met de opdrachtgever, constructeur,
architect en installateur om van grof naar
fijn de werkzaamheden door te lopen. De
eerste schop ging uiteindelijk medio
oktober 2018 de grond in.”

Resysta gevel
In de tussenbrug verrees het Grand Café,
dat fungeert als ontmoetingsplek voor
studenten. “In het Grand Café is een heel

Bouwkundige uitdaging bij tussenbrug tussen twee bouwdelen

mooi houten lattenplafond toegepast van
iroko balken. Ook bijzonder is de
constructie van de grote collegezaal, die
met paneelwanden is op te delen in drie
afzonderlijke zalen.” Dankzij diverse
toepassingen is het ook een
energie-neutraal en duurzaam gebouw.
Denk aan de resysta gevel panelen, het
bestaat voor zestig procent uit rijsthulzen,
een warmte-koude-opslag installatie en
PV-panelen op het dak. Tot slot is
kenmerkend voor beide bouwdelen een
groot atrium, vertelt de projectleider.
“Door deze enorme lichtstraat stroomt
er ongehinderd veel licht het pand in.”
De open constructie met veel glasgebruik
zorgt voor een transparante uitstraling.
“De afwerking is zeer hoogwaardig; er is
veel tijd en energie gestoken in de afbouw.
Over ieder detail is nagedacht, dat zie je
terug als je door het gebouw loopt. Het
is een heel knusse, fijne werkomgeving
geworden met een warme uitstraling.”

De resysta gevel panelen bestaan voor
zestig procent uit rijsthulzen.
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Grondwerk en infra op
glooiend terrein
Met een hoogteverschil van maar liefst drie meter was
het terrein rondom het Maria Montessorigebouw van
de Radboud Universiteit op z’n zachtst gezegd
‘uitdagend’. Gebr. Dijkhoff B.V. wist de werkzaamheden
toch keurig voor elkaar te krijgen.
“Het campuslandschap is een mooie, inspirerende
omgeving om te werken”, stelt projectleider Stijn van
Lankveld. Gebr. Dijkhoff B.V. nam in opdracht van de
GROND- EN SLOOPWERKEN INFILTRATIETECHNIEK
CIRCULAIRE BETON BODEMSANERINGEN INFRA
WATER- EN CULTUURTECHNISCHE WERKEN

hoofdaannemer in eerste instantie het grondwerk aan
en verzorgde de complete infra. “Denk aan het
grondwerk van de funderingen van de gebouwen en
de aanleg van de terreinverhardingen,

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T 0413-291391 E info@dijkhoff.nl

DIJKHOFF.NL

groenvoorzieningen schanskorven en tot slot zelfs
diverse inrichtingselementen zoals zitkeien.”
Buitenrioolstelsel
Ook verzorgde Gebr. Dijkhoff B.V. het buitenrioolstelsel
van de gebouwen. “Bijzonder aan dit terrein is dat het
heel glooiend is. Het hemelwater dat op de
verhardingen valt, wordt naar twee grote wadi’s op het
terrein geleid. Vanwege het forse hoogteverschil van
drie meter was de aanleg uitdagend, maar wij hebben
het materieel en de kennis in huis om hier adequaat
mee om te gaan.”
Onderhoud
De werkzaamheden werden sneller dan gepland
gerealiseerd. “We zien het als een teamprestatie om
met zoveel verschillende partijen op één project zo’n
mooi eindresultaat neer te zetten. Aangezien we de
komende drie jaar de groenvoorzieningen
onderhouden, kunnen we zien hoe het terrein zich
ontwikkelt.”

Industriebouw • maart 2021 • 126

De open constructie met veel glasgebruik
zorgt voor een transparante uitstraling.
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Maria Radboud Universiteit • Nijmegen
In het interieur is veelvuldig gebruik
gemaakt van iroko-hout.
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Extreem grote trappen
in één keer ter plaatse
Voor het Maria Montessorigebouw van de Radboud
Universiteit bracht het team van EeStairs veel relatief
grote trappen al in de ruwbouwfase naar binnen.
EeStairs leverde de constructie voor het stalen deel
van de trappen. “Het ging om verschillende trappen
die delen van het atrium met elkaar verbinden”, aldus
projectbegeleider Johan Floor van EeStairs. “In dit
geval waren het gewone, rechte steektrappen, maar
wel relatief grote trappen. Die hebben we zoveel
mogelijk als één geheel naar binnen gebracht, wat
kostenbesparend en doorlooptijd verkortend werkt.
Dat is het voordeel van werken in de ruwbouwfase;
er is plaats om te manoeuvreren. Ter plekke heeft ons
team de trappen gemonteerd.”
Meerwaarde
De onderneming uit Barneveld leverde ook de
houten latten voor de balustrades van de vide.
“Hiervoor hebben we iroko-hout gebruikt. Dit
materiaal werd door de opdrachtgever ook voor de
overige interieurelementen gekozen. Door een goede
samenwerking kan eenzelfde houtsoort voor
verschillende toepassingen worden gebruikt. Dat geeft
meerwaarde aan het gebouw en zorgt voor een
eenheid. Iroko lijkt op teak. Het is een duurzame
hardhoutsoort, wat het geheel een prachtige,
hoogwaardige uitstraling geeft.”
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Het eindresultaat is een knusse, fijne
werkomgeving met een warme uitstraling.
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Parthos - ruimte in
beweging en vrijheid
in vormgeving
’s Werelds meest veelzijdige
producent van mobiele wanden
& deuren, interieur projecten en
metaalconstructies
Parthos BV
Industrieterrein 25
5981 NK Panningen
077 - 3068200
info@parthos.com

Traditioneel vakmanschap en maatwerk
Wat het aandeel van Parthos is bij de totstandkoming van het Maria Montessorigebouw van de Radboud
Universiteit? Je kunt beter vragen: wat niet? Het team van deze producent van interieurprojecten, mobiele wand- &
deursystemen en metaalconstructies realiseerde maatwerk in een kort tijdsbestek.
De wand-, trap- en balustradebekleding werd, net als de kasten, balies, lockers en lockerombouw, geheel door
Parthos uit het Limburgse Panningen verzorgd. Het materiaal dat gebruikt is bij het Maria Montessorigebouw voor
deze diverse toepassingen, is hout, fineer en HPL in diverse kleuren.
In eigen beheer
Parthos kan bogen op meer dan 50 jaar kennis en ervaring. “De twee pijlers waarop ons productaanbod is
gebaseerd, zijn ‘Ruimte in beweging’ en ‘Vrijheid in vormgeving’. Onze bedrijfsnaam staat synoniem voor
duurzaamheid, traditioneel vakmanschap en maatwerk tot in de kleinste details. Het hele traject - van concept tot
productie, logistiek en montage - is in handen van Parthos. En omdat we zowel op het gebied van de productie als
bij de inzet van onze mensen flexibel zijn, hebben we een project van deze grote omvang in korte tijd naar
tevredenheid kunnen realiseren.”
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‘Op sommige dagen
met 45 mensen tegelijk
aan het werk’
Door vooraf met de aannemer en de leverancier alle
Wij zijn uw partner voor de
montage van wanden en
plafonds. Service, korte
doorlooptijden en
vakbekwaamheid staan bij
ons hoog in het vaandel.

details zorgvuldig door te nemen, wist het team van
Verhoeven Montage de werkzaamheden volgens
planning en naar wens af te ronden. Mede-eigenaar
Rob Verhoeven: “Ik vind het Maria Montessorigebouw
een prachtig project: echt een aanwinst voor de
Radboud Universiteit!”
Verhoeven Montage uit het Brabantse Heesch plaatste
alle binnenwanden, stelde de kozijnen in de
binnenwand en verzorgde de wandafwerking. “Door
goed en intensief vooroverleg met de aannemer, onze

Runstraat 5 | 5384 VH Heesch |
T: 0412 - 456502 | www.verhoeven-montage.nl

leverancier en de geluidsadviseur, wisten we
precies aan welke kwaliteitseisen de wanden moesten
voldoen. Voor ons wat dit een groot project wat we
grofweg in tweeën hebben gesplitst.”
Fases
“In de eerste fase plaatsten we de gangwanden om
ervoor te zorgen dat de installateur alvast vooruit kon
met zijn werk. In de tweede fase plaatsten we de
overige wanden, die we nadien hebben afgewerkt.”
Fijne basis
Op sommige dagen was het team van Verhoeven
Montage met wel 45 mensen aanwezig. “Dat vraagt
om een goede coördinatie. Het was voor onze
uitvoerder en voorman qua planning en bezetting een
intensief project. Maar door de korte lijntjes met de
aannemer én een heldere planning, was er een fijne
basis om er samen een succes van te maken!”
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Er is voor studenten alle ruimte
om elkaar te ontmoeten.

Opdrachtgever
Universiteit Vastgoedbedrijf
Nijmegen, Nijmegen
Opdrachtgever
Radboud Universiteit Nijmegen,
Nijmegen
Bouwmanagement
AT Osborne BV, Baarn
Architect
Inbo Amsterdam, Amsterdam
Constructeur
Croes Bouwtechnisch
Ingenieursbureau, Nijmegen

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Berghege BV, Oss

Afbouw
Verhoeven Montage, Heesch

Hoofdaannemer
Heerkens van Bavel Bouw BV, Tilburg

Grondwerk en infra
Gebr. Dijkhoff BV, Heeswijk-Dinther

Installateur
Croonwolter&dros, Rotterdam

Bouwprogramma
Bouwen, na sloop, Faculteit der Sociale
Wetenschappen ( FSW) en het inrichten
van het omliggende terrein voor de
Radboud Universiteit aan de Thomas
van Aquinostraat, gebouwen 3, 4 en 5.

Trappen
EeStairs, Barneveld
Wand,- trap- en
balustradebekleding
Parthos, Panningen

Bouwperiode
Oktober 2018 – november 2020
Bruto vloeroppervlakte
25.650 m2
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Van kantoorpand tot
state-of-the-art laboratorium
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In het splinternieuwe
laboratorium wordt
onderzoek verricht naar
duurzame zonne-energie.

Industriebouw • maart 2021 • 135

TNO Solarlab • Petten
De uit het oude kantoorpand verwijderde
materialen zijn zoveel mogelijk hergebruikt.

In ruim een jaar tijd heeft hoofdaannemer K Dekker Bouw & Infra samen met installateur Unica op de Energy &
Health Campus in Petten voor TNO het nieuwe Solar Lab gerealiseerd. Een bijzondere klus. In het laboratorium
wordt onderzoek verricht naar duurzame zonne-energie. Dat vergde nogal wat extra voorzieningen.

K_Dekker en Unica zorgden onder meer
voor extra luchtkanalen, sparingen voor
kabels en leidingen en koelmachines. Op
het dak bevinden zich twee testplateaus.
Daarop worden de te testen
zonnepanelen gemonteerd. Die worden
regelmatig verwisseld. Dus moeten de
plateaus eenvoudig en veilig te bereiken
zijn. Daarom zorgde de aannemer voor een
lift, een trap en een toegangsruimte op het
dak.

Bestaande kantoorgebouw ontmanteld
Helemaal nieuw is het gebouw niet.
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stond al een kantoorgebouw, maar dat
voldeed ruimtelijk en installatietechnisch
niet meer aan eisen. Dus heeft K_
Dekker eerst het bestaande kantoorgebouw ontmanteld. Hierbij is het oude
gebouw leeggehaald en de opvallende,
ronde dakconstructie verwijderd. In april is
het bouwbedrijf begonnen met de staalconstructies voor het nieuwe trappenhuis.
Vervolgens is het gebouw voorzien van
nieuwe daken en gevels en laboratoriumen onderzoeksruimtes. Het nieuwe lab
leunt dus tegen een bestaand pand van
TNO.

Hergebruik van materialen
Behalve op het dak zijn er ook zonnepanelen gemonteerd aan de gevels. Deze PVmodules, die zijn gemaakt, geleverd en
aangebracht door Solar Visuals, zijn echter
nauwelijks zichtbaar. Ze zijn voorzien van
prints met dezelfde look als de gevels zelf.
Solar Visuals is een nog jong bedrijf dat is
gespecialiseerd in de productie en verkoop
van designzonnepalen en uit TNO is
ontsproten. Belangrijke eis van TNO was
dat de uit het kantoorpand verwijderde
materialen zoveel mogelijk zouden worden
hergebruikt. In die opdracht is het door de

PV-designmodules
Dat op het dak van het nieuwe Solar Lab
zonnepanelen komen, is niet zo verrassend. In het
testcentrum van TNO wordt onderzoek gedaan naar
de volgende generatie zonne-energietoepassingen. Op
het dak worden nieuwe pilot- en demonstratiemodulen getest. Maar de zonnepanelen op de twee
geveldelen zijn wel bijzonder. Het grootste geveldeel
krijgt zogeheten mimic-designpanelen met precies
dezelfde look als de gevel.
Mimic-designpanelen zijn voorzien van geprofileerde
patronen. Die kunnen in elk gewenst patroon - hout,
steen, metaal - worden geprint. Op de panelen op het
andere geveldeel komt een design van kunstenares
Marjan van Aubel. Daarin is het logo van TNO verwerkt
met een beeltenis met een boodschap over het
zonne-energie onderzoek.
Solar Visuals
De panelen zijn ontwikkeld door Solar Visuals, een
nog jong bedrijf dat is voortgekomen uit TNO. Solar
Visuals’ designpanelen zijn zeer geschikt voor grote
oppervlaktes en hebben een hoge performance. Solar
Visuals werkt bij de productie van de panelen samen
met de internationale glasfabrikant AGC. De
modules zijn in Nederland onder meer te bewonderen
op het Shell Technology Centre (beeldmerkpatroon) in
hoofdaannemer ingehuurde sloopbedrijf geslaagd. Het gebouw
is in januari opgeleverd. Momenteel is TNO druk bezig met het
installeren en aansluiten van de apparatuur.

Amsterdam.

Veelzijdige bouwer
Het is niet de eerste keer dat K_Dekker op de Energy & Health
Campus actief was. In 2015 tekende het bouwbedrijf uit
Warmenhuizen voor de gevelrenovatie van gebouw 314. De
aannemer deed dit in opdracht van het Instituut voor Energie en
Transport van de Europese Commissie. K_Dekker Bouw & Infra is
een veelzijdige bouwer. Van nieuwbouwwoningen en
kantoorgebouwen tot parkeergarages en stations: de aannemer
is van alle markten thuis. Het bedrijf telt zo’n 180 medewerkers
en beschikt in Krabbendijk over een eigen timmerfabriek en een
moderne staalwerkplaats. In Krabbendijk is K_Dekker in 1963
begonnen.

Rendabele investering voor groene
energie, zonder in te leveren op de
uitstraling van uw gebouw

www.solarvisuals.nl
info@solarvisuals.nl | +31 226 31 20 21
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Sepawand ontwikkelt,
levert en installeert al meer
dan vijftig jaar systeemwanden en deuren
die in eigen huis worden geproduceerd.

Toonaangevend in verplaatsbare binnenwanden
Nijverheidsweg 23 | 7442 CH Nijverdal
www.sepawand.nl | 0548-636300

Er is gekozen voor verplaatsbare binnenwanden, die
tegemoetkomen aan de behoefte aan flexibiliteit.
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Specialist in flexibele binnenwanden
De systeemwanden en glazen wanden in de nieuwbouw van het nieuwe Solar Lab van TNO op de Energy &
Health Campus in Petten zijn op maat gemaakt en geplaatst door Sepawand uit Nijverdal. Voor de wanden is
gekozen voor de snel verplaatsbare, dichte systeempanelen van Sepanorm, voor de luxueuze glazen wanden
voor Sepaview, een dubbele, zeer transparante glaswand.
Sepawand ontwikkelt, levert en installeert al meer dan vijfitg jaar systeemwanden en -plafonds en deuren die
in eigen huis worden geproduceerd. De verplaatsbare wanden maken alle gewenste indelingen van ruimtes
mogelijk. Het assortiment bestaat uit wanden van glas, staal, gips en hout. Deze kunnen desgewenst ook
worden voorzien van fotoprints of whiteboard. Sepawand beschikt daarvoor over een eigen printinstallatie.
Naar die fotoprints is veel vraag, zowel van bedrijven als van (semi-overheids-)instellingen.
Veel vraag
De zorg, scholen, de voedselindustrie en andere
bedrijfstakken waar hygiëne hoog in het vaandel
staat, weten de onderneming ook te vinden. Dat
laatste is niet zo gek, vertelt projectleider Stefan
te Lintelo. “Onze wanden zijn gemakkelijk te
verplaatsen zonder stof te veroorzaken en
makkelijk te reinigen. Daar is veel vraag naar,
zeker in deze tijd.”
Een blijvende trend
Te Lintelo verwacht dat het thuiswerken ook na
de coronacrisis een trend blijft. “De behoefte aan
kantoortuinen zal afnemen, die aan pantry’s,
ruimtes om geconcentreerd te kunnen werken en
vergaderruimtes neemt toe. Voor deze hybride
vorm van werken zijn onze flexibele
wandsystemen zeer geschikt.”

‘Onze wanden zijn
gemakkelijk te
verplaatsen zonder
stof te veroorzaken’
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IJzersterk polyurethaan
gietvloersysteem
Voor de vloer van het nieuwe Solar Lab heeft TNO
gekozen voor een polyurethaan gietvloersysteem
van BASF Master Builder Solutions. Pako Vloeren uit
Alkmaar plaatste deze liefst 1.600 m2 gietvloer. Die
is niet alleen naadloos en zeer drukbestendig, maar
ook slijtvast en goed bestand tegen chemicaliën, oliën
en andere vloeistoffen. Het werk nam in totaal drie
weken dagen in beslag.
“Qua omvang een pittige klus,” aldus Patrick Koelemij,
directeur, eigenaar en uitvoerder van Pako Vloeren.
Koelemij kan het weten: de eigenaar steekt zelf ook
regelmatig de handen uit de mouwen.
Pako Vloeren levert en installeert alle soorten harde
en zachte vloerbedekking, zoals tapijt, linoleum, en
pvc-vloeren. Daarnaast onderhoudt en herstelt het
bedrijf bestaande vloeren en verzorgt het de levering
en plaatsing van binnen- en buitenzonwering. Pako
doet dat door het hele land, zowel voor particulieren
als voor zakelijke klanten.

Samenwerking
Het is niet de eerste keer dat de vloerenspecialist
werkt in opdracht van K_Dekker, de hoofdaannemer
van de nieuwbouw van het Solar Lab. In een
appartementencomplex voor expats in Hilversum
tekende Pako voor de bouwer uit Warmenhuizen
eerder voor ruim 3.000 m2 betonlookvloer. Ook daar
draait deze vloerenspecialist zijn hand niet voor om.

“Pako Vloeren Alkmaar,
de specialist in
projectstoffering”
Voor PAKO Vloeren Alkmaar zijn zaken
als professionaliteit en betrouwbaarheid
vanzelfsprekend. We verzorgen al jarenlang
complete projectstofferingen en realiseren
optimaal onderhoud van vloeren.

Bezoekadres (showroom) - Einsteinstraat 14b - 1821 BZ Alkmaar
Postadres - Postbus 359 - 1800 AJ Alkmaar
T 072 515 5103 - E info@pakovloeren.nl - W www.pakovloeren.nl
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www.snipkit.nl

tel.: 0653668187
Het nieuwe lab leunt feitelijk tegen een
bestaand pand van TNO.

Opdrachtgever
TNO Corporate Real Estate &
Faciliteits
Opdrachtgever
NRG Nuclaer Research &
Consultancy
Hoofdaannemer
K_Dekker bouw & infra BV,
Warmenhuizen

Systeemwanden & beglazing
Sepawand, Nijverdal
Designpanelen
Solar Visuals
Gietvloeren
Pako Vloeren, Alkmaar
Kitafwerking
Gebr. Snip Kitverwerking,
Wevershoof

Bouwprogramma
Renoveren gebouw 29 en uitbreiden
t.b.v. Solarlab (faciliteit voor onderzoek
naar het benutten van zonne-energie)
Bouwperiode
November 2019 – november 2020
Bruto vloeroppervlakte
3.300 m2

E- en W-installateur
Unica, Hoevelaken
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Bouwacademie Gouwe en Rijnstreek • Waddinxveen

Architect en bouwer zijn trots
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op moderne Bouwacademie

Er is gekozen voor verschillende
(af)bouwmaterialen, zo is er o.a.
een gedeelte in metaallook, hout
en steen.
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Bouwacademie Gouwe en Rijnstreek • Waddinxveen

‘Het is in alle opzichten ook letterlijk
een schoolvoorbeeld van modern bouwen’

Topos Architectuur & Bouwkunde

uit Waddinxveen en Vergeer Bouw
uit Reeuwijk trokken samen op bij
het ontwerp en de realisatie van de
Bouwacademie Gouwe en Rijnstreek.
Met tevredenheid kijken architect
Ronald de Rooij en projectleider
Antoon Versteeg terug op de mooie
samenwerking. “Onze opdrachtgever,
Stichting Bevordering Vakopleiding
Bouwnijverheid (SBVB) heeft er hier
aan de Kanaaldijk in Waddinxveen
een prachtig opleidingscentrum
bijgekregen”, stelt de architect.

In het ontwerp lag de nadruk op
functionaliteit en duurzaamheid.
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De toekomstige vaklieden voor de bouwsector
leren hier de fijne kneepjes van het vak.

Topos werkt veel in opdracht van
overheden en semioverheden.
Daaronder vallen ook scholen. De expertise
en ervaring op dat vlak was voor de SBVB
aanleiding om met het architectenbureau
uit Waddinxveen in zee te gaan. “Gezien
de functie van de Bouwacademie hebben
wij in het ontwerp bewust gekozen voor
verschillende (af)bouwmaterialen die een
link leggen naar de diverse
vakopleidingen”, vertelt Ronald. “Zo is er
een gedeelte in metaallook, hout en steen
uitgevoerd. Het laat zich raden in welke
delen van het gebouw welke
vakopleidingen worden gegeven.” Naast
dit soort speelse details lag volgens de
architect de nadruk op functionaliteit en
duurzaamheid. “De indeling van de
leslokalen voor theorie- en praktijkonderwijs is puur praktisch en ruim van
opzet. Op de bovenverdieping is ruimte
gecreëerd voor de afdeling PIE (beroepsonderwijs) van het nabijgelegen Coenecoop
College. De multifunctionele opzet brengt

dus zowel het vmbo als mbo bij elkaar in
één inspirerend opleidingscentrum.”

Bouwen van a tot z
Projectleider Antoon Versteeg heeft zich
namens hoofdaannemer Vergeer Bouw
bezig gehouden met het maken van de
vertaalslag van het ontwerp van de
architect naar de realisatie van de
Bouwacademie. “Zoals Ronald al aangaf,
zijn er veel verschillende bouwmaterialen
toegepast. Dat is voor ons als bouwers
natuurlijk op zich al uitdagend. Daarnaast
is het pand voorzien van monolithisch
afgewerkte betonvloeren. Dat is
onderhoudsvriendelijk, hygiënisch en past
perfect in een schoolgebouw dat
intensief gebruikt wordt.” Antoon was
met zijn bouwteam vanaf de start van
de bouw tot en met de oplevering bij het
project betrokken. “Dus vanaf het ontgraven van de fundering en het heien tot en
met de hele ruwbouw en afwerking is alles
door Vergeer Bouw uitgevoerd. Voor een

aantal specifieke onderdelen hebben wij
natuurlijk gespecialiseerde bouwpartners
ingeschakeld.”

Schoolvoorbeeld van modern bouwen
De Bouwacademie Gouwe en Rijnstreek
voorziet grotendeels zelf in haar
energiebehoefte. In het gebouw is geen
gasmeter aanwezig en de stroom voor
de warmtepompinstallatie en het overige
stroomverbruik wordt opgewekt door de
circa 200 zonnepanelen die op het dak zijn
aangebracht. “De toekomstige vaklieden
voor de bouwsector leren hier de fijne
kneepjes van het vak en zien ook
meteen wat het belang is van duurzaam en
energieneutraal bouwen. Wat wij hier met
elkaar gerealiseerd hebben, kun je in alle
opzichten dus ook letterlijk een
schoolvoorbeeld van modern bouwen
noemen”, aldus de architect en
projectleider.
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Bouwacademie Gouwe en Rijnstreek • Waddinxveen

Totaalinstallateur leeft
zich uit bij realisatie
Bouwacademie
Groen & Aldenkamp Installatietechnieken kreeg de
opdracht om het complete elektrotechnische
installatiewerk in en om de Bouwacademie in
Waddinxveen te verzorgen. Alles wat direct of indirect
met elektra te maken heeft in het nieuwe
opleidingscentrum van de SBVB is door de
totaalinstallateur uit Woerden verzorgd.

Het is pas goed
als het beter is.

“Ons installatiebureau bestaat al ruim 100 jaar”,
vertelt projectleider Florus de With. “Wij verzorgen al
het installatiewerk voor elektra en water. Dat doen we
in de utiliteitsbouw, voor scholen,
zorginstellingen, kantoren etc. Bij de bouw van de
Bouwacademie Gouwe en Rijnstreek namen wij alleen
het elektrische gedeelte voor onze rekening.”
Adv GATI 93x137mm_staand.indd 1

Veelomvattende installatie
De elektrotechnische installatie van het nieuwe
schoolgebouw is volgens de projectleider divers en
uitgebreid te noemen. “Wij hebben gezorgd voor de
levering en montage van de transformator,
verdeelkasten, kabelgoten, wandgoten, installaties
voor brandbeveiliging en inbraakbeveiliging, circa 200
zonnepanelen, verlichting, buitenverlichting, laadpalen
voor elektrische auto’s en fietsen, een datanetwerk en
een gebouwbeveiligingssysteem. Met dat systeem kan
de beheerder van het gebouw via een paneel op de
locatie het hele gebouw monitoren en zaken op
afstand aansturen. Dit systeem is eventueel ook via
een app op de smartphone of tablet te bedienen.”
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Pasklare bouwpakketten
voor geventileerde
gevels
Architecten, aannemers en andere opdrachtgevers
uit de bouwsector maken voor het ontwerp en de
ontwikkeling van de aluminium draagconstructies
voor geventileerde gevelsystemen graag gebruik van
de expertise van LomaxSystems. Zo werd het bedrijf
uit Belfeld door hoofdaannemer Vergeer Bouw in de
arm genomen voor de gevelafwerking voor de nieuwe
Bouwacademie Gouwe en Rijnstreek.
“Wij leveren een kant-en-klaar bouwpakket waarmee
de klant zelf de gevels af kan werken”, vertelt
bedrijfsleider Marc Simons. “Wij werken op basis van
de gevelontwerpen van de architect een pasklaar
ontwerp uit en leveren de aluminium
achterconstructie op maat gemaakt, inclusief
montagetekening, bevestigingsmiddelen, alsmede een
plaatstaat van de te monteren gevelpanelen. Het is op
de bouwlocatie dus een kwestie van monteren.”
Gevelmaterialen
Bij de Bouwacademie zijn verschillende
gevelmaterialen toegepast, zoals Trespa, hout en
baksteen. Voor één onderdeel van het gebouw leverde
LomaxSystems het Trespa TS-300 systeem.

De verborgen kracht achter
geventileerde gevelbekleding

Blauwwater 15 | 5951 DB Belfeld | Tel. +31 (0)77 373 40 00
www.lomaxsystems.nl | info@lomaxsystems.nl
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Bouwacademie Gouwe en Rijnstreek • Waddinxveen

Projectontwikkelaar
SPB Gouwe en Rijnstreek BV,
Waddinxveen

Hoofdaannemer
Vergeer Bouw BV, Reeuwijk

Gevelafwerking
LomaxSystems, Belfeld

Architect
Topos Architecten BV, Waddinxveen

E-installateur
Groen en Aldenkamp
installatietechniek BV, Woerden

Bouwprogramma
Bouwen Bouwacademie Gouwe en
Rijnstreek opleidingen

Installatietechnisch adviseur
Vintis installatieadviseurs,
Zoetermeer

S-installateur
Dekker van Geest Installaties BV,
Monster

Bouwperiode
Februari 2020 – februari 2021

Constructeur
SWINN, Gouda

Stucwerk
Monks, Leiderdorp
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Bruto vloeroppervlakte
4.000 m2

Restauratie en
hoogwaardige
utiliteitsbouw
Onze specialisaties zijn:
Restauratiewerk
• Gevelherstelwerk, injecteren scheuren en
ornamenten met kalkgebonden injectiemortel
• Monumentaal betonherstel en aanpak
condensatieproblematiek
• Monumentale plafonds restauratie, fixeren met RVS
schroeven en ringen, verfvrij maken van lijstwerk en
ornamenten
• Nieuwe rieten plafonds maken met kalkmortel raap
en afwerklaag
• Saneersystemen aanbrengen
Aanpak vochtproblematiek
• Onderzoek en advies betreffende optrekkend vocht,
kelderlekkages en condensatievocht
• Uitvoering compleet van aanbrengen vochtregulerende kelder- en saneersystemen, inclusief
bikwerk en sauswerk

Stucwerk afwerkingen met zeer hoge visuele eisen
• Stucwerk voor glanzende afwerking
• Stucwerk in strijklicht situaties
Projectmanagement
• Uitvoering van grote projecten met een divers
stucwerk
• Projectcalculatie
• Advisering systemen
• Veiligheid coördinatie
• Aanwezigheid van stukadoors met BHV, VCA en VOG
• Bewaking planning
Bijzondere afwerkingen:
• Betonlook
• Tadelakt
• Marmerpleister

Fluitekruidzoom 18 | 2353 RD Leiderdorp | info@monks.nl
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Matrix • Amsterdam

Matrix One:
Innovatief en duurzaam
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Door de buitengevel loopt
een grote vliesgevel, die
zorgt voor een mooie
transparantie in het totale
ontwerp.
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Matrix • Amsterdam
Een impressie van het bijzondere
ontwerp van het gebouw.
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‘Om de planning te halen, hebben we al enige tijd
regelmatig overleg met het gehele bouwteam’

Op een vroeger parkeerterrein in

het centrum van het Amsterdam
Science Park verrijst momenteel
een bedrijfsverzamelgebouw Matrix
One, met een eigentijdse vorm
én duurzaamheidsgedachte. De
Vries en Verburg Bouw uit Stolwijk
coördineert de bouw van dit
BREEAM-NL Excellent project.

“We zijn nét klaar met heien en het maken
van de damwanden”, begint projectleider
Bernhard van Houwelingen. “Na het
bouwrijp maken van het voormalige
parkeerterrein, konden we direct beginnen
met onze werkzaamheden.” Doel is het
project rond de zomervakantie van 2022
op te leveren. “De planning is dat we rond
de zomervakantie van dit jaar het casco
hebben staan. Rond de kerstvakantie is het
gebouw waterdicht. Dan liggen we precies
op schema om in de zomer van 2022 op
te leveren. Om een dergelijke planning te
halen, hebben we al enige tijd regelmatig
overleg met het gehele bouwteam.”

Dezelfde taal spreken
Het bedrijfsverzamelgebouw op het
Amsterdam Science Park wordt gebouwd
in opdracht van Matrix Innovation Center.
Door hen is Stone22 ingeschakeld voor de
ontwikkeling van het project. Van
Houwelingen: “We hebben met deze
partner al meerdere projecten gerealiseerd.
De samenwerking is prettig dankzij de
korte lijnen. We spreken dezelfde taal als
onze opdrachtgever en zijn ervaren in het
bouwen van gebouwen met laboratoria.
Dit is een heel specifiek vakgebied, want
er worden speciale eisen gesteld aan de
installaties en bouwkundige uitvoering van
dergelijke panden. Je hebt bijvoorbeeld
te maken met over- of juist onderdruk in
bepaalde ruimtes waar proeven worden

uitgevoerd en gassen niet mogen
ontsnappen.”

Atrium
Ondanks de specifieke expertise op het
gebied van het bouwen van laboratoria,
kent het project voor De Vries en Verburg
zeker nog technische uitdagingen. “De
opbouw van het pand betreft een
staalconstructie met kanaalplaatvloeren en
een gevel van houtskeletbouw elementen
met aluminium, ruitvormige beplating er
tegenaan. Door de buitengevel loopt een
grote vliesgevel, die zorgt voor een mooie
transparantie in het totale ontwerp. Een
groot atrium met een glaskap zorgt voor
specifieke uitvoeringseisen. Dat, plus de
bijzondere uitstraling van het gebouw,
maakt dit project ‘anders dan anders’ voor
ons.”

BREEAM-NL
Het innovatieve bedrijfsgebouw
Matrix One wordt hyper duurzaam. “Het
is ontworpen door MVRDV als BREEAM-NL
Excellent project. Je ziet dat straks onder
meer terug in de gekozen installaties,
gebouwmaterialen, een sedum
dakafwerking, zonnepanelen, ruimte voor
bijenhotels op het dak en zelfs
vleermuis-nestkasten in de gevelbeplating.
Dit soort elementen maakt het voor ons
een heel gevarieerd en duurzaam project
waar we ons graag optimaal voor inzetten.”

BREEAM-NL Excellent als ambitie
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Matrix • Amsterdam

nl

www.devriesverburg.

ONTWIKKELEN

BOUWEN

SERVICE EN
ONDERHOUD

BOUWEN OP KARAKTER
DVV_ADV Winkelc DeGaard_190x137_V2.indd 1

De binnenkant van het gebouw heeft een
lichte, moderne uitstraling.
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Circulaire
staalconstructie
De staalconstructie voor bedrijfsverzamelgebouw
Matrix One wordt gemaakt en gemonteerd door
Staalbouw Cluistra. Douwe Thijsseling namens deze
specialist uit Renswoude: “Het is niet alleen esthetisch
een interessant gebouw, maar ook technisch
uitdagend.”
Het project kent veel maatwerk, vertelt Thijsseling.
“Dat zit ‘m bijvoorbeeld in de koppelingen van de

Wij maken uitdagende projecten, producten van
kwaliteit en hebben een flexibele instelling. Dit is de
basis van Willemsen Veenendaal.
Houten constructies voor wanden, vloeren en daken,
maar ook voor complete woningen. Willemsen
Veenendaal levert en monteert ze vakkundig. Mét
aandacht voor duurzaamheid en veiligheid.

kolommen op de liggers. De liggers lopen door, de
kolommen staan daar op. Deze liggers mogen
bepaalde tolerantieafwijkingen hebben, maar als de
boven- en onderflens ten opzichte van elkaar scheef
staat, bouw je scheef verder. Daar hebben wij samen
met onze constructeur iets op bedacht. Met een
koppeling van losse platen staat de kolom niet op de
ligger, maar worden de krachten door de platen naar

De Smalle Zijde 30 O 3903 LP VEENENDAAL
0318 - 470 100
www.willemsen-veenendaal.nl

beneden overgebracht.”
Geen lasverbindingen
Deze werkwijze heeft een bijkomend voordeel: “Er zijn
geen lasverbindingen, wat hergebruik van het
materiaal in een later stadium veel makkelijker maakt.
Waar het kan, proberen we altijd mee te denken in
circulair te bouwen.”

Nijborg 9 | 3927 DA Renswoude | Tel: 0318 - 57 31 00 | info@staalbouw-cluistra.nl
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Gevlinderde vloeren voor spiegelglad resultaat
Mels Renes Betonvloeren gaat binnenkort van start in het bedrijfsverzamelgebouw Matrix One in Amsterdam.
“Het gaat om zes vloeren die we monolithisch afwerken voor een spiegelglad eindresultaat” , aldus projectleider
Coen Wouda. “Voor dit project verzorgen we drie keldervloeren en een begane grond vloer, allen 300 mm dik en
twee druklagen op de begane grond en de eerste verdieping van 70 mm dik.”
Dit soort opdrachten voert het bedrijf, gevestigd in het Groene Hart maar werkzaam door heel Nederland,
regelmatig uit voor De Vries en Verburg. Wouda: “Zij hebben de mentaliteit dat ze voor duurzaam en kwaliteit
gaan. Hier vinden wij ons ook in. Inmiddels beschikken wij over ruim dertig jaar ervaring en dus vakmanschap
binnen ons innovatieve familiebedrijf.”
Flexibel en transparant
Een dergelijk project als Matrix One gaat voor Mels Renes Betonvloeren al van start in de precontractuele fase.
“Goed alle eisen en wensen van de klant in kaart brengen. Vlak voor aanvang werk maken we in de
voorbereiding heldere afspraken met zowel de uitvoerder als de betoncentrale. Ons doel? Alles op tijd, op de
juiste plek en onder de juiste condities uitvoeren. Door flexibel te opereren en transparant te communiceren,
bereiken we samen de hoogste kwaliteit.”

Industriebouw • maart 2021 • 156

Opdrachtgever
Matrix Innovation Center,
Amsterdam
Architect
MVRDV, Rotterdam
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf De Vries en Verburg
BV, Stolwijk
Prefab houtconstructies
Willemsen Veenendaal,
Veenendaal
Betonvloer
Betonbedrijf Renes BV, Stolwijk
Staalbouw
Staalbouw Cluistra BV,
Renswoude
Bouwprogramma
Nieuwbouw van laboratoria en
kantoren Matrix One in
Amsterdam Science Park
Bouwperiode
Midden 2018 – derde kwartaal
2022

‘We spreken
dezelfde taal
als onze
opdrachtgever en
zijn ervaren in het
bouwen van
gebouwen met
laboratoria ’
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Hof van Leijh • Haarlem

Woningen voor een heel leven
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Het project, een compleet
bouwblok, behelst 126
appartementen, 4 woon-/
werkwoningen en 42
eengezinswoningen.
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‘We kopiëren niet wat we twee jaar geleden deden,
maar kijken wat hier en nu de meest duurzame oplossing is’

HBB Groep realiseerde in Haarlem

Hof van Leijh, een complex met
levensloopbestendige woningen.
Jong en oud kan er wonen,
zorgvoorzieningen zijn in de buurt
en van bewoners wordt verwacht dat
ze een beetje naar elkaar omkijken.

Hof van Leijh is inmiddels compleet
opgeleverd, alle woningen zijn verhuurd
en verkocht. Hoofdaannemer HBB Groep
uit Heemstede realiseerde het in opdracht
van de Haarlemse woningcorporatie Elan
Wonen. Het project, een compleet
bouwblok, behelst 126 appartementen in
de sociale huur en vier woon-/werkwoningen, als enige vrije sector huur.
Daarnaast ook 42 eengezinswoningen,
waarvan de helft huur en de helft koop.

Levensloopbestendig
De woningen zijn levensloopbestendig. Er
wonen mensen van alle leeftijden, maar er
is rekening gehouden met speciale wensen
van de oudere bewoner. Drempels zul je er
niet vinden. Ieder appartement is zonder
trap te bereiken. Deurposten zijn breed
genoeg voor een rollator of rolstoel. De
voordeur is niet alleen met een sleutel
maar ook met een pasje te openen.
Eventueel kunnen woningen doorgebroken
worden en aan elkaar gekoppeld.

Zorg in de buurt
Daarbij komt dat zorg in de buurt is.
Zorgaanbieder Zorgbalans is betrokken,
evenals Stichting SIG die mensen met een
beperking begeleidt, en DOCK Haarlem,
een organisatie voor sociaal werk. Op de
begane grond zijn een buurtwinkel en
een buurtrestaurant gevestigd. Tamara
Laurey, verkoopmanager bij HBB Groep:
“Als je slecht ter been bent, is het handig
als je in de buurtwinkel nog een vergeten
boodschapje kunt doen. En het restaurant

is voor iedereen een ontmoetingsplaats, je
kunt er eten of een maaltijd ophalen. Ook
is het de bedoeling dat bewoners van Hof
van Leijh een beetje naar elkaar omzien. Zo
kunnen mensen langer zelfstandig wonen.”

Duurzaamheid hoog in het vaandel
Het project als dit past goed in de
portefeuille van HBB Groep, waar ze
duurzaamheid hoog in het vaandel
hebben. “Juist omdat het zo’n sociaal
karakter heeft, vinden we het prettig om
dit te doen. Je bouwt niet alleen voor de
huidige generatie, maar ook voor
toekomstige. Het omzien naar elkaar past
bij HBB Groep.” En vanzelfsprekend heeft
Hof van Leijh een uitstekend energielabel.
De woningen profiteren bijvoorbeeld van
dezelfde warmtebron, een gezamenlijke
WKO-installatie. “Ontwikkelingen op het
gebied van duurzaamheid gaan snel. Bij
ieder project proberen wij opnieuw het
wiel uit te vinden. We kopiëren niet wat we
twee jaar geleden deden, maar kijken wat
hier en nu de meest duurzame oplossing
is.”

Binnenstedelijk project
Hof van Leijh ligt midden in Haarlem. Het
is een binnenstedelijk project zoals HBB
Groep ze graag doet. “Alleen al in Haarlem hebben we nog drie andere projecten
lopen, eentje midden in het centrum waar
we niet eens ruimte hebben voor een
bouwkeet. Binnenstedelijk heb je te maken
met zeer complexe bouwstromen en wij
zijn daarin gespecialiseerd.”

Er is rekening gehouden met de speciale wensen van de bewoners
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In totaal zijn 900 kozijnen geplaatst,
merendeels voorzien van HR++ glas.
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Hof van Leijh • Haarlem
De woningen profiteren van dezelfde warmtebron, een
gezamenlijke WKO-installatie.

Industriebouw • maart 2021 • 162

‘Een goede constructeur doet meer dan rekenen’
Voor een constructeur heeft ieder gebouw bijzondere aspecten, zegt Paul Hooijschuur, directeur en adviseur
constructies bij Pieters Bouwtechniek in Haarlem. Het bedrijf is de hoofdconstructeur voor het project Hof van
Leijh. Bijzondere aandacht voor dit project was er voor de overkluizing van twee doorgangen voor auto’s naar
het parkeerterrein.
Een goede constructeur doet meer dan berekeningen maken, zegt Hooijschuur. Daarom is nauw contact met de
architect belangrijk, zeker in de fase van voorlopig en definitief ontwerp. “Dan gaat het om de uitgangspunten,
de keuze van het bouwsysteem, en kun je als constructeur veel invloed hebben. Vaak probeer je het casco zo
efficiënt mogelijk te ontwerpen met een repeterend stramien, zodat je daar geen budget verliest. De architect
wil graag iets overhouden voor een mooie gevel of interieur. Dat is vaak de uitdaging.”
Duurzaamheid
Hof van Leijh werd in BIM gerealiseerd, een werkwijze waarmee Pieters Bouwtechniek al tien jaar ervaring heeft.
“We hebben er een aparte tak voor opgericht, Pieters BIM Advies, en adviseren andere bedrijven hoe je BIM het
beste kunt aanpakken.” Wat betreft duurzaamheid wordt de rol van de constructeur steeds belangrijker, merkt
Hooijschuur. “Omdat het meeste materiaal in de constructie zit, ligt daar een taak voor ons, bijvoorbeeld door
herbruikbare materialen te gebruiken. Je bent wel afhankelijk van de opdrachtgever maar corporaties, zoals Elan
Wonen, zijn daar vaak toe bereid.”

Kom jij ons team versterken?

Wil je aan de slag bij een
toonaangevend ingenieursbureau
in constructieadvies, met medewerkers gedreven door liefde
voor het vak? Pieters zoekt een
projectleider / constructeur in
Haarlem.
Contact: Patricia van Someren,
pvansomeren@pieters.net of bel
06 22 74 46 03.
www.pietersbouwtechniek.nl/carriere

rlem
n Leijh, Haaecten
ject Hof va
hit
Pieters pro ateriaal: FARO Arc
Beeldm

www.pietersbouwtechniek.nl
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Hof van Leijh • Haarlem

Specialist in grote
projecten
Facédo Geveltechniek uit Arnhem leverde en plaatste
900 kozijnen in Hof van Leijh, bijna allemaal vooraf
voorzien van HR++ glas. “In totaal 3.500 m2”, vertelt
projectleider Bram Leijser. “Vanaf de vrachtwagen
konden de kozijnen compleet worden geplaatst. In
één beweging maak je zo een heel pand dicht en het
aantal bewegingen op de bouwplaats houd je zo klein
mogelijk.”
Facédo is dé innovatieve partner op het gebied
van geveltechniek en biedt een volledig pakket
producten en een compleet scala aan diensten
onder één dak. Facédo doet meer dan het leveren
en monteren van hoogwaardige gevelelementen.
Facédo levert een totaalproduct.

WWW.FACEDO.NL

De kozijnen voor commerciële ruimtes en hoofdentree
zijn van aluminium. De woningen kregen kunststof
ramen en deuren. Aluminium is geschikter voor een
algemene toegang die heel veel gebruikt wordt, zegt
Leijser. “Kunststof wordt iets meer gebruikt in
woningbouw, ook omdat je het een mooie houtlook
kunt geven, zoals ook bij Hof van Leijh is gebeurd.”
Actief meedenken
Het ontwerp van de architect is altijd leidend, maar
ook Facédo wordt meestal vroeg in een project
betrokken. “In de lijn van de architect denken we mee
over de meest geschikte profielen, over esthetische
oplossingen en over mogelijke besparingen.”
Ontzorgen
Elk project pakken ze met een compleet projectteam
aan. Een werk wordt helemaal uitgetekend, meestal
in 3D, waarna de productie en plaatsing in gang
gezet wordt. “Zo ontzorgen we de klant”, aldus Leijser.
“Facédo is gespecialiseerd in grote projecten. Slimme
dingen bedenken om een groot project zo aan te
vliegen dat het voor alle betrokkenen ideaal is, daar
ligt onze kracht.”
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In de woningen is rekening gehouden met
speciale wensen van de oudere bewoner.

Opdrachtgever
Woningcorporatie Elan Wonen,
Haarlem
Architect
Faro Architecten BV, Lisserbroek
& Arnhem
Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Haarlem
Hoofdaannemer
HBB (Huib Bakker) Groep,
Heemstede
E-installateur
Blom Elektrotechniek, Beverwijk
W-installateur
Steboma BV, Beverwijk
Aluminium kozijnen
Facédo Geveltechniek, Arnhem
Bouwprogramma
Bouwen 126 appartementen
(sociale huur) / 21 eengezinswoningen (sociale huur), en 4
woonwerk-woningen (vrije sector
huur) & maatschappelijke ruimtes
Bouwperiode
Oktober 2018 – februari 2021
Brutovloeroppervlakte
21.000 m2

‘Je bouwt niet
alleen voor de
huidige generatie
maar ook voor de
toekomst’
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Bedrijfspand JobXion • Geldermalsen

JCVANKESSEL Groep creëert
nieuw bedrijfspand JobXion
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: JC van Kessel Groep

Het nieuwe pand bestaat uit
twee bouwlagen, waarvan
circa 1.100 m2 wordt benut
voor kantoorruimte.
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Bedrijfspand JobXion • Geldermalsen

‘We hebben in geen enkel opzicht concessies gedaan aan
de uitstraling en kwaliteit van het nieuwe bedrijfspand’

Als iets duidelijk geworden is tijdens de Covid-19 pandemie, dan is het wel dat je bij het uitwerken van

ambitieuze (bouw)plannen altijd die plannen bij moet kunnen stellen. In dat opzicht is de manier waarop de
JCVANKESSEL Groep de realisatie van het nieuwe bedrijfspand voor uitzendbureau JobXion heeft aangepakt een
schoolvoorbeeld van “ontwerpend bouwen met een modulaire en dus flexibele opzet”.
“Ondanks de onzekere economische
situatie hebben wij samen met onze
opdrachtgever en bouwpartners iets moois
neergezet”, vertelt directeur Adrie van
Kessel. “Wij hebben daarbij steeds heel
kort op het budget gezeten, waar mogelijk
op kosten bespaard, maar in geen enkel
opzicht concessies gedaan aan de
uitstraling, kwaliteit, veiligheid en
duurzaamheid van het nieuwe
bedrijfspand.”

Bouwen met doorgroeimogelijkheden
Op Bedrijventerrein Hondsgemet in
Geldermalsen wordt de laatste hand
gelegd aan het nieuwe hoofdkantoor van
JobXion. De uitzendorganisatie richt zich
op het opleiden en plaatsen van vaklieden
in de bouw en techniek. Het nieuwe pand
bestaat uit twee bouwlagen, waarvan circa
1.100 m2 wordt benut voor kantoorruimte.
Daarnaast krijgt JobXion de beschikking
over een aparte hal van 500 m2 voor het
geven van praktijklessen voor bouwvakkers
en techneuten. “Bijzonder aan dit project is
wel dat wij het feitelijk ‘op de groei’
ontworpen en gebouwd hebben.
Constructief en installatietechnisch is
eigenlijk alles al voorbereid op uitbreiding
met nog een extra verdieping. Dit is een
mooi voorbeeld van meedenken met een
opdrachtgever en anticiperen op
onvoorziene situaties. Zo flexibel en
modulair bouwen kun je alleen wanneer je
alles in eigen hand hebt, vanaf het eerste
ontwerp tot en met het regelen van de
vergunningen en de uiteindelijke realisatie.
Dat is de grote meerwaarde van
JCVANKESSEL Groep en alle
gespecialiseerde onderdelen binnen onze
groep.”

Industriebouw • maart 2021 • 168

Subtiele aanpassingen
De directeur van de bouwonderneming
uit Geldermalsen noemt naast het al op
voorhand creëren van toekomstige
uitbreidingsmogelijkheden nog een aantal
subtiele aanpassingen in het
oorspronkelijke ontwerp. “Niemand
zal daar overigens ooit iets van zien of
merken, maar het zijn wel stuk voor stuk
aanpassingen die enerzijds een flinke
kostenbesparing opleverden en die perfect
in het hele plaatje passen. Zo kun je er
bijvoorbeeld voor kiezen om een volledig
solitair kantoor te bouwen, of je kunt de

kantoorruimte subtiel integreren in het
bedrijfspand. Door voor die tweede optie
te kiezen kun je bijvoorbeeld de kosten
voor buitengevelafwerking aanzienlijk lager
houden en esthetisch ziet het er prachtig
uit. Ander voorbeeld vormen de keuzes die
zijn gemaakt in de binnenwandafwerking
en bij de samenstelling van de installaties
voor elektra en klimaat. Hierbij hebben wij
dankbaar gebruik gemaakt van de
expertise van twee van onze
dochterondernemingen Entropal
Aluminiumbouwers en Flier
Installatiegroep.”

PASSIE &
VAKMANSCHAP

WE GAAN ALTIJD EEN
STAP VERDER.
DAT IS VOOR ONS
VANZELFSPREKEND.

ONTWIKKELING • ARCHITECTUUR • BOUW • VASTGOED • SERVICE & ONDERHOUD

jcvankessel.nl

Het pand is ‘op de groei’ ontworpen en gebouwd.
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Bedrijfspand JobXion • Geldermalsen

Mijlweg 5A
4131 PJ Vianen
Tel: 0345-680575
Email: info@hjmetaalbewerking.nl

www.hjmetaalbewerking.nl
Prefab staalconstructie
“Ons bedrijf is gespecialiseerd in het maken en monteren van staalconstructies, trappen en bordessen”, vertelt
Jeroen Brouwer, directeur en eigenaar van HJ Metaalbewerking. “We doen dat voor zowel woningbouw,
utiliteitsbouw, scholen, sporthallen etc.” Ook voor de realisatie van het nieuwe bedrijfspand voor JobXion werd
het constructiebedrijf uit Vianen ingeschakeld.
“Wij verzorgen de complete engineering, dus ontwerp, tekenwerk, productie en montage. Alleen het
conserveren – bijvoorbeeld poedercoaten, galvaniseren of verzinken – van de staalconstructies laten we door
externe partijen doen.” Voor het bedrijfspand van JobXion in Geldermalsen leverde, produceerde en monteerde
zijn bedrijf de complete staalconstructie. Het betrof in dit geval een constructie waar in totaal 72 ton staal
is verwerkt. “Onze mensen hebben de constructiedelen prefab in onze productiehal gemaakt. Na transport is
het door ons montageteam op de bouwlocatie in elkaar gezet. De staalconstructie is in diverse Ral-kleuren
gepoedercoat.”
Fijne samenwerking
Bij de bouw van het nieuwe bedrijfspand op het Bedrijventerrein Hondsgemet in Geldermalsen werkte
HJ Metaalbewerking in onderaanneming van de JC van Kessel Groep. “Wij werken vaak samen met deze
aannemer. We weten wat wij aan elkaar hebben en dat draagt bij aan een soepele uitvoering.”
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Het project is een schoolvoorbeeld van ‘ontwerpend
bouwen met een modulaire en dus flexibele opzet’.
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Bedrijfspand JobXion • Geldermalsen

Flier Installatiegroep verzorgt het complete
plaatje
Het nieuwe hoofdkantoor van JobXion pal naast de A15 is een echte blikvanger. Wat minder in het oog
springt, is het werk van Flier Installatiegroep. Het bedrijf uit Ochten heeft met het verzorgen van de complete
technische installatie een groot aandeel gehad in het realiseren van praktisch comfort met optimale
functionaliteit en stabiele klimatologische omstandigheden in de kantoorruimtes en het opleidingscentrum.
De totaalinstallateur maakt deel uit van en is vaste bouwpartner van de JCVANKESSEL Groep. Vanuit deze
nderlinge relatie werd adviseur duurzame installaties, Kees van Ingen, al tijdens de ontwerpfase bij het
project in Geldermalsen betrokken.

Technische installatie
“Installatietechnisch gezien lag er een breed pakket aan wensen, zoals dat feitelijk bij elk modern kantoor en
bedrijfspand het geval is. De uitdaging bij dit project zat onder meer in de wens om de technische installatie
reeds voor te bereiden op een toekomstige uitbreiding van het pand met een extra verdieping.”
VRS-systeem
“Tevens is het door ons toegepaste VRS-systeem van Daikin het vermelden waard. Met dit systeem kunnen de
verschillende ruimtes afzonderlijk gekoeld en verwarmd worden. De vijf luchtwarmtepompen en het
luchtbehandelings systeem voorzien onder alle omstandigheden in een aangename temperatuur en goede
luchtkwaliteit.”

‘Installatietechnisch gezien lag er een breed pakket
aan wensen, zoals dat feitelijk bij elk modern kantoor
en bedrijfspand het geval is’
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STERK IN
TECHNIEK

ALS TOTAALINSTALLATEUR IS FLIER STERK IN
TECHNIEK. GESPECIALISEERD IN ELEKTROTECHNIEK,
INSTALLATIETECHNIEK EN BEVEILIGING & TELECOM
ZORGEN WIJ ERVOOR DAT HET GEWOON WERKT,
ZODAT U ONBEZORGD KUNT ONDERNEMEN.

0344 64 24 75

info@flier.nl

flier.nl

Constructief en installatietechnisch is
eigenlijk alles al voorbereid op uitbreiding
met nog een extra verdieping.
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Bedrijfspand JobXion • Geldermalsen

Achterberg Schilders
levert mooi en
duurzaam vakwerk
Al sinds 1923 is Achterberg Schilders actief in
ambachtelijk schilderwerk, wandafwerking en
glasservice. Het bedrijf met vestigingen in Amersfoort
SCHILDERWERK | GLAS
ONDERHOUD & RENOVATIE | VERDUURZAMING

www.achterbergschilders.nl

en Ede heeft naast schilders en glaszetters ook eigen
stukadoors in dienst. “Wij staan al bijna een eeuw lang
garant voor mooi en duurzaam vakwerk voor onze
zakelijke en particuliere opdrachtgevers”, vertelt
commercieel directeur Art Achterberg.
“Het schildersbedrijf richt zich voor het overgrote deel
op projecten in de utiliteitsbouw en in opdracht van

Wij werken in heel Nederland. Onze 80 vakmensen staan
klaar om met aandacht voor u aan de slag te gaan.

semioverheden, scholen, zorginstellingen etc. We zijn
daarnaast ook actief in de particuliere woningbouw
en werken ook projectmatig voor woningcorporaties
en VVE’s. We hebben ook voor de JC van Kessel Groep
al diverse projecten mogen doen. Onze betrokkenheid
bij de afwerking aan de binnenzijde van het nieuwe
bedrijfspand van Uitzendbureau JobXion in
Geldermalsen is het meest recente voorbeeld van
onze fijne samenwerking met dit gerenommeerde
bouwbedrijf.”
Fijne werkplek en leeromgeving
De medewerkers van Achterberg Schilders namen al
de binnen-beglazing en het binnen-schilderwerk in de
kantoren en het opleidingscentrum voor hun rekening.
“Met name door de grote glasvlakken en de frisse
kleurstelling is het voor de medewerkers en leerlingen
een vriendelijke werkplek en inspirerende
leeromgeving geworden.”
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‘Er is veel aandacht
besteed aan de
afwerking rondom het
gebouw’
Aannemingsbedrijf Gebr. Van Breda is gespecialiseerd
in grond-, weg- en waterbouw. Het bedrijf werkt veelal
in opdracht van semioverheden, waterschappen en in
onder-aanneming bij grote en kleine projecten. Ook
bij de afwerking rondom het nieuwe hoofdkantoor van
JobXion droeg het bedrijf uit Geldermalsen letterlijk
zijn steentje bij.
Het nieuwe hoofdkantoor van uitzendbureau JobXion
ligt op een mooie zichtlocatie langs de A15. Er is dan
ook veel aandacht besteed aan de afwerking rondom
het gebouw. “Onze mensen hebben op het terrein bij
de praktijkhal betonplaten gelegd en de rest van de
bestrating is voorzien van klinkers”, vertelt uitvoerder
Hennie Dappers. Met zijn team was hij tevens
verantwoordelijk voor de inrichting van de
parkeerplaatsen aan de voorzijde van het pand.
Daarnaast werden alle gedeelten voor de
groenvoorziening door Gebr. Van Breda voorzien van
teelaarde.

www.bredabv.nl
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Bedrijfspand JobXion • Geldermalsen
Een impressie van de binnenkant van het pand.

Opdrachtgever
JobXion BV, Geldermalsen

Aluminium kozijnen
Entropal, Geldermalsen

Architect
Van Kessel Architectuur en
Projectmanagement BV,
Geldermalsen

Metaalwerkzaamheden
HJ Metaal bewerking BV, Vianen

Hoofdaannemer
Bouwonderneming J.C. van Kessel
BV, Geldermalsen
Installateur
Flier Installatiegroep, Ochten
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Schilderwerkzaamheden
Achterberg Schilders, Ede
Grond-, weg & waterbouw
Gebr. van Breda BV, Geldermalsen

Bouwprogramma
Bouwen kantoor / opleidingscentrum
t.b.v. JobXion op bedrijventerrein De
Hondsgemet aan de Harpen.
Bouwperiode
Juli 2020 - april 2021
Bruto vloeroppervlakte
2.000 m2
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Hoofdgebouw Qurios Resort • Gulpen

Ten Brinke verbindt
behoefte en mogelijkheden
Industriebouw • maart 2021 • 178
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Het hoofdgebouw bestaande
uit twee verdiepingen heeft
een vloeroppervlak van in
totaal 1.516 m2.
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Hoofdgebouw Qurios Resort • Gulpen
Kenmerkend is de overhangende en vrijdragende constructie.

Wie de bedrijfsnaam hoort, denkt meteen aan een traditioneel bouwbedrijf, maar bij Ten Brinke uit Helmond ligt

dat iets anders. De onderneming houdt zich primair bezig met het aankopen van grondposities om daar vervolgens
binnen de bestemmingsplannen een bouwkundige invulling voor te ontwikkelen. Dat kan variëren van complete
woonwijken tot appartementencomplexen. Het bouwen van het hoofdgebouw op het Qurios Resort in Gulpen was
voor projectleider Adrie Bergmans en zijn collega’s een uitzonderlijk project.
“Deze aanvraag kwam via onze goede
relatie Peter Peters BV uit Schaik en wij
hebben er met veel voldoening vanuit onze
expertise invulling aan kunnen geven”,
stelt Bergmans.

Ontwikkeling en realisatie
Normaliter ontwikkelt en realiseert Ten
Brinke volledig haar eigen projecten.
Hierbij werkt het bedrijf uit Helmond
samen met vaste partners, zoals
architecten en constructeurs. “De grond
kopen wij vaak aan van gemeenten,
agrariërs of private grondeigenaren. Er
wordt uiteraard eerst goed gekeken naar
wat er binnen het bestemmingsplan is
toegestaan en waar op die locatie de
specifieke woonbehoeften liggen. Op basis
van die gegevens ontwikkelen wij een
compleet bouwplan en als de benodigde
vergunningen rond zijn gaat ons eigen
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bouwteam aan de slag met de
uiteindelijke realisatie van het
bouwproject. Ook daarbij werken wij
uiteraard weer samen met externe
specialistische bedrijven.” De verkoop van
de woningen laat het bouwconcern
voornamelijk over aan projectontwikkelaars, investeringsmaatschappijen, beleggers, makelaars of
banken.

Passend project
Voor het team van Ten Brinke uit
Helmond was het in opdracht bouwen van
het hoofdgebouw van het Qurios Resort in
Gulpen een uitzonderlijk project en volgens
Adrie toch eigenlijk ook weer niet. “De
realisatie van het multifunctionele gebouw
heeft immers aardig wat kenmerken van
de bouwplannen die wij doorgaans
ontwikkelen. Het ziet er qua architectuur

vanwege de overhangende en vrijdragende
constructie bijzonder uit. Dat geldt ook
voor het gedeelte van het gebouw dat als
het ware in een dijk is gebouwd. Van het
groene dakterras op de bovenverdieping
loop je als het ware zonder trap of
drempels de natuurlijke omgeving in. Dat
zijn natuurlijk wel aspecten die ons als
planontwikkelaars extra aanspreken.”

Het kloppend hart
Het hoofdgebouw bestaande uit twee
verdiepingen heeft een vloeroppervlak van
in totaal 1.516 m2. Bij de geplande
oplevering in mei 2021 zal het hoofdgebouw het kloppend hart vormen van het
landelijk gelegen vakantiepark in Gulpen.
Naast een entree met receptie biedt het
hoofdgebouw plaats aan onder meer
winkels, fietsverhuur, wasserette en
horeca.

Bitumen voor
worteldoorgroei
Sinds de oprichting in 1964 is HD Daksystemen uit
Someren gespecialiseerd in het maken, repareren en
onderhouden van platte daken voor met name
utiliteitsbouw en industriële projecten. Denk
hierbij aan het aanbrengen van bitumen, PVC, FPO/
TPO dakbedekking, het realiseren van groene daken,
daken met zonnepanelen en het maken en plaatsen
van zetwerk.
Bij de realisatie van het nieuwe hoofdgebouw van het
Qurios Resort in Gulpen werd HD Daksystemen
ingeschakeld voor de complete dakopbouw. “In totaal
hebben wij verdeeld over drie dakvlakken zo’n 1.200
m2 bitumineuze Derbigum dakbedekking
aangebracht”, aldus calculator Frank Jennekens.
EPS-isolatie
“Dat gaat minimaal 40 jaar mee. Op de plaats waar
het dakterras met groenaanplant is gesitueerd,
hebben wij doorgroeibestendig Derbigum toegepast.
Dat is noodzakelijk voor de worteldoorgroei op het
groene dak. In verband met de dakbestrating (terras)
en hoge belastbaarheid van het dak is er gekozen voor
een zeer drukvaste EPS-isolatie (EPS200).”

Zaanstraat 2 - 5712 SN Someren
Tel. +31(0) 495 663 422
info@hd-daksystemen.nl
www.hd-daksystemen.nl
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Hoofdgebouw Qurios Resort • Gulpen

GEVENTILEERDE
GEVELBEKLEDING
SOLID SURFACE
COMPOSIET
GLAS
KERAMIEK
ALUMINIUM
STAAL
VEZELCEMENT
CORTENSTAAL
ALUZINC
HPL
ZINK
INOX
TERRACOTTA

Genk
Oosterring 21
B-3600 Genk
T +32 (0)89 62 09 11

adv_louwersmediagroep_1_2pg_197x130mm.indd 1

In mei 2021 wordt het
hoofdgebouw opgeleverd.
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Balen
Ambachtsstraat 11
B-2490 Balen
T +32 (0)14 82 90 10

www.limeparts-drooghmans.be

27/01/21 11:51

Geventileerd gevelsysteem als ademende
buitenschil
Talloze gebouwen in
Nederland en België zijn voorzien
van geventileerde gevelsystemen
die geproduceerd en gemonteerd
zijn door Limeparts-Drooghmans.
Het bedrijf met vestigingen in de
Belgische plaatsen Genk en Balen
voorziet ook de gevelaanzichten
van het nieuwe hoofdgebouw van
het Qurios Resort in Gulpen van
fraaie geventileerde
gevelpanelen.
De medewerkers van de Belgische onderneming richten zich op de productie en montage van duurzame en
hyper geventileerde gevelsystemen voor zowel particuliere woningbouw als utiliteitsbouw. “Er worden steeds
hogere eisen gesteld aan een goed ventilerende bouwconstructie”, vertelt directeur Sven Drooghmans. “De
gevelaanzichten moeten er dus niet alleen mooi uitzien, maar ze moeten constructief ook kunnen ademen, een
goede isolatiewaarde hebben, lang meegaan en passen binnen het bouwbudget.”
Passend geheel
De gevelaanzichten van het
hoofdgebouw van het Qurios
Resort in Gulpen vormen als het
ware een driehoek. Alle
aanzichten worden door
Limeparts-Droogmans voorzien
van gepoedercoate gevelpanelen
die op aluminium draagstructuren van 3mm worden
gemonteerd. “Het onderste
gedeelte is uitgevoerd in een
betonlook kleur en het bovenste
deel in bruine kleur. Die
combinatie geeft het gebouw
een stoere uitstraling en het past
ook perfect bij de natuurlijke
omgeving.”
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Hoofdgebouw Qurios Resort • Gulpen

De alleskunner
Bij het horen van de bedrijfsnaam zou je denken dat
het hier om een schoonmaakbedrijf gaat. Niets is
echter minder waar. G-Cleaning uit Veldhoven noemt
zich de allesreiniger onder de schoonmaak- en
industriële reinigingsbedrijven. “Maar in plaats van
allesreiniger zou de term alleskunner feitelijk beter
passen. Wij pakken vrijwel elke klus aan en bieden als
dienstverlener brede ondersteuning aan onze
opdrachtgevers”, vertelt directeur Rob Gielissen.
Door de brede dienstverlening is G-Cleaning een
handige partij om mee samen te werken. Naast het
compleet pakket aan schoonmaakwerkzaamheden
richt het Noord-Brabantse bedrijf zich ook op onder
meer gevelonderhoud en tuinonderhoud.
Alle disciplines
“Wij hebben ook een eigen klusteam dat overal waar
dat nodig is bijspringt. Alle disciplines komen nu ook
van pas bij de realisatie van het hoofdgebouw op het
Qurios Resort in Gulpen. Noem ons maar de vliegende
keep op de bouwplaats”, lacht Gielissen.
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Ontwikkeling en realisatie in eigen hand
Projectontwikkelaar
Qurios Gulpen Exploitatie, Gulpen

W-installateur
Theo Boons bvba, Arendonk (B)

Architect
2by4-Architects, Rotterdam

Opleveringsschoonmaak
G-Cleaning, Veldhoven

Hoofdaannemer
Ten Brinke Groep, Varsseveld

Geventileerde gevelsystemen
Limeparts-Drooghmans, Genk &
Balen (B)

E-installateur
Van Keulen Elektro-Technisch Buro
BV, Nuenen

Bouwprogramma
Bouwen hoofdgebouw ca. 2500 m2 &
vakantiewoonigen aan de Euverem
Bouwperiode
September 2020 – mei 2021
Bruto vloeroppervlakte
11.000 m2

Complete dakopbouw
HD Daksystemen, Veldhoven
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Bedrijfspand Lievaart • Wateringen

Hercuton bouwt hybride

Klopperman 51 wordt een
flexibel bedrijfsverzamelgebouw,
met veel lichtinval in de units.
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bedrijfsverzamelgebouw
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Soms klikt het zo goed tussen opdrachtgever en aannemer dat keer op keer een nieuwe samenwerking tot stand

komt. Dat is duidelijk het geval bij vastgoedbeheerder Lievaart Vastgoed BV en Hercuton. Het bouwbedrijf uit
Nieuwkuijk is druk bezig met alweer de achtste opdracht voor Lievaart, bedrijfsverzamelgebouw Klopperman 51 in
Wateringen. Commercieel manager Ron Drijver van Hercuton is enthousiast over de samenwerking.
“Dit project is een mooi voorbeeld van hoe
het ook kan”, vertelt Drijver. “Op basis van
een schetsontwerp van architect Richard
Kool van Visie BV zijn we in overleg gegaan.
De eerste opzet was een staalconstructie, maar Lievaart had een
voorkeur voor prefab beton. Hij kende onze
aanpak en die wilde hij ook hier.
Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een
hybride gebouw: een prefab betonnen
constructie in twee grijstinten, met
spanten van gelamineerd hout en een
stalen dakconstructie met lichtstraten, het
beste van drie werelden eigenlijk. Met als
groot voordeel dat het pand heel flexibel
in te delen is. Wij hebben het pand verder
constructief uitgewerkt en getekend.”

Houten spanten zorgen voor cachet
Klopperman 51 wordt dus een flexibel
bedrijfsverzamelgebouw, met veel

lichtinval in de units. Het heeft twee
verdiepingen met ruimtes vanaf zestig
m2, die gecombineerd kunnen worden
tot grotere bedrijfsruimten. De houten
spanten dragen bij aan de flexibiliteit,
omdat er eenvoudig binnenwanden op
aangesloten kunnen worden. Daarnaast
zijn ze duurzaam en brandwerend. “En ze
zien er natuurlijk ook gewoon heel mooi
uit. Ze geven het gebouw cachet en ook
dat bevordert de verhuur- en
verkoopbaarheid.” Hercuton levert het
gebouw casco op, wind- en waterdicht.
“Omdat we niet weten wat de
gebruikerswensen zijn, doen we alleen de
voorbereidingen voor de E- en Winstallaties, zoals doorvoeren en leidingen
die in de vloer moeten. Maar we doen in
eerste instantie geen afbouw. Ook omdat
we nu nog niet weten hoe groot de units
uiteindelijk worden.”

Opdrachtgever
Lievaart Vastgoed BV

Levering wapening
Balvert Betonstaal BV, Nieuwkoop

Architect
Visie BV, Monster

Stalen dakplaten
Cladding Partners BV, Oosterhout

Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

Overheaddeuren
Novoferm Nederland BV, Roermond

Aluminium kozijnen
VPG Aluminium Ramen en
Geveltechniek BV, Nieuwkuijk

Betonvloer
Van Berlo Bedrijfsvloeren BV, Veghel
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Flexibele bouwpartner
Hercuton stelt zich als bouwpartner zo
flexibel mogelijk op. Komt een opdrachtgever tijdens het bouwproces met
aangepaste wensen, dan zal het bedrijf
er alles aan doen om die te realiseren.
“Lievaart waardeert dat in ons. Vandaar dat
we zo goed door één deur kunnen. Tel daar
de positieve inbreng van architect Visie
bij op, en je hebt het recept voor een heel
vruchtbare en prettige samenwerking.” De
oplevering van bedrijfsverzamelgebouw
Klopperman 51 staat gepland voor april dit
jaar.

De spanten van gelamineerd
hout geven het gebouw cachet.

Lichtstraten
WestNederland Sandwich Panelen BV,
Hoek van Holland
Bouwprogramm
Bedrijfsverzamelgebouw met flexibele
units en parkeerboxen
Bouwperiode
Oktober 2020 – april 2021
Bruto vloeroppervlakte
11.500 m2

36 sectionaaldeuren
Novoferm levert de 36 sectionaaldeuren die
toegang geven tot de units op de begane grond van
het bedrijfsverzamelgebouw aan de Klopperman in
Wateringen. 18 van deze deuren krijgen een loopdeur
binnen het frame, maar naast de overheaddeur. De
sectionaaldeuren zijn 4 meter breed, 4.25 meter hoog
en worden elektrisch bediend. Ze zijn elk voorzien van
een lichtstrook.

‘Deze samenwerking
smaakt naar meer’
Cladding Partners BV uit Oosterhout verzorgt voor
bedrijfsverzamelgebouw Klopperman 51 stalen
dakplaten. De staalplaten worden gemonteerd op
houten gordingen. Volgens assistent projectleider Jordi
van Wanrooij vergt dit extra aandacht ten opzichte
van het monteren op stalen gordingen. Dit zit met
name in de bevestiging van de platen en de indeling
van het totale dakvlak.

Sales Manager Frits de Kam belicht het voordeel van
elektrisch bediende overheaddeuren: “Die gaan altijd
met dezelfde snelheid open en dicht, er wordt niet
mee gesmeten. En dat verlengt de levensduur van de
deuren.”
Clash-sessies
De Kam is met name te spreken over de
samenwerking bij dit project. “Alles loopt op rolletjes.
Dankzij de perfecte voorbereiding door Peter de Bie
en Audrey Kwee van Hercuton, samen met onze
accountmanager John Luttikhuizen. We werkten in een
BIM-model en vooraf zijn in diverse clash-sessies alle
mogelijke problemen aangepakt.”

Het is de eerste opdracht die Cladding Partners voor
Hercuton uitvoert. Van Wanrooij kijkt al uit naar
eventuele vervolgopdrachten. “De samenwerking met
Hercuton verloopt soepel. We vullen elkaar goed aan
qua expertise, ieder op ons eigen werkgebied, wat zal
leiden tot betere eindresultaten.”
3D gemodelleerd
Van Wanrooij is ook te spreken over de manier waarop
Hercuton het voortraject coördineerde. “Wij hebben
ons deel in 3D gemodelleerd, Hercuton heeft dat in
een BIM model samengevoegd met de overige
modellen. Dit wordt gedaan om vooraf alle ‘clashes’
inzichtelijk te krijgen. Een fijne werkwijze die we vaker
hopen toe te passen met Hercuton.”

WWW.NOVOFERM.NL
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‘Alle milestones gehaald,
daar zijn we trots op!’

Een indrukwekkend
bovenaanzicht van het
distributiecentrum.
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‘Voor de toekomstige huurder wordt het hun meest
geautomatiseerde warehouse in heel Europa’

Ruim 130.000 m2 voor opslag, fysieke orderverwerking en distributie en nog eens ruim 12.000 m2

kantoorruimte. Een flinke klus voor Aannemingsbedrijf Wouters uit Schijndel op bedrijventerrein ‘Greenparc’ in
Bleiswijk.

gesloopte gebouw is gebroken en als
werkvloer gebruikt. Op het dak komt
58.000 m2 aan zonnepanelen. Dat zijn een
paar voorbeelden.” De voorbereidingen
startten in 2018. In juni 2019 begon de
uitvoering. “In vijf fases is het project in
de vorm van vervroegde ingebruikname
beschikbaar gesteld aan de toekomstig
gebruiker, het gehele project is in februari
2021 opgeleverd. In anderhalf jaar tijd
hebben we, geheel volgens afspraak, de
klus geklaard. Alle milestones werden
binnen de afgesproken tijd gehaald. Daar
zijn we trots op. Tot half maart zijn we
bezig de opleverpunten te verhelpen; dan
zijn we hier klaar.”

Hybride constructie

Het distributiecentrum is ontwikkeld om
te voldoen aan de eisen voor BREEAM
Very Good certificering. “Dat betekent in
de praktijk dat we ruim voldoen aan de
huidige duurzaamheidsnormen”, aldus
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projectleider Geert van Doorn. “Daarnaast
betreft het een brown field ontwikkeling,
er wordt dus geen weiland opgeofferd. Het
gebouw is op het voormalige bloemenveilingterrein gebouwd. Het puin van het

Enkele onderaannemers van de gebruiker
van het pand zijn nu bezig met de
‘intralogistics’ van het warehouse zoals
mechanisatie, robotisering, inbouwvloeren
en dergelijke. Een belangrijk onderdeel van
het project, want de pakketjes moeten
efficiënt van A naar B. “Omdat onze
werkzaamheden elkaar kruisen, hebben we
veel aandacht besteed aan de onderlinge
afstemming met de partijen
verantwoordelijk voor de uitvoering van de
intralogistics. Uiteraard was er
gedurende het gehele project interactie
met de toekomstige huurder, een
internationale e-commerce fashion retailer,
over bijvoorbeeld installatietechnische
onderdelen.” De uitdaging lag, naast de
omvang van het project, volgens Van
Doorn vooral in de hybride constructie
van staal en beton. “Ook in dat kader was
goede afstemming noodzakelijk tussen
de verschillende constructeurs en onze
onderaannemers verantwoordelijk voor de
diverse onderdelen van die constructie.”

Er is veel aandacht voor de luchtkwaliteit om de
werkomstandigheden zo aangenaam mogelijk te maken.

Licht en lucht
In het ontwerp van het distributiecentrum
is rekening gehouden met de gezondheid
en werkomstandigheden van de mensen
die er gaan werken: “Twintig procent van
het geveloppervlak bestaat uit glas, terwijl
vijf procent standaard is. Verder is er veel
aandacht voor bijvoorbeeld de
luchtkwaliteit. Dit mag voor ons een
bijzonder project zijn, dat geldt ook voor
de toekomstige huurder: het wordt hun
meest geautomatiseerde warehouse in
heel Europa!”

Kers op de taart
Sinds eind jaren negentig specialiseert
Aannemingsbedrijf Wouters zich op
bouwen voor industrie en logistiek. Vooral
warehousing, een groeiende markt. Met
gemiddeld 25 medewerkers in vaste dienst
nemen ze werk aan door heel Nederland.
Van Doorn: “Zeker qua omvang is dit
project voor ons de kers op de taart.”

Het gebouw voldoet aan de eisen voor
BREEAM Very Good certificering.
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Duizenden gaten boren
in beton van hybride
constructie
Voor het distributiecentrum in Bleiswijk moesten
duizenden gaten geboord worden in het beton. Toen
het bedrijf dat die eer ten deel gevallen was vier
weken bouwvakvakantie opnam, wilde
hoofdaannemer Wouters door met het werk. “Daarom
werden wij ingehuurd”, vertelt Bert Jansen van
Van Zoggel Betonboringen uit Heeswijk-Dinther. “We
zijn tot het einde gebleven en hebben een kleine
tweeduizend gaten geboord.”
Een mooie klus, vond Jansen: omvangrijk en voor een
deel repetitief. “We boorden gaten op de plekken en
met de diameter en diepte die de klant vroeg. Ook op
hoogte: sommige dagen waren we meer met
materieel aan het slepen dan dat we daadwerkelijk
produceerden.”
Betrouwbare partner
Drie jaar geleden nam Bert Jansen zijn bedrijf over
van de familie Van Zoggel. Ze onderscheiden zich
binnen het vakgebied als een zeer betrouwbare
partner. Met hun 24/7 bereikbaarheid, meedenkkracht
en actuele expertise zijn ze proactief in het bieden
van oplossingen, kunnen ze snel schakelen en
garanderen ze topkwaliteit bij ieder project.

special
i
in zage st
n e
boren v n
asfalt, an
beto
en stee n
n

• snelle service

• oplossingsgericht
• unieke expertise
• vakmanschap sinds 1969
• internationale focus
WWW.VAN-ZOGGEL.COM
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Groot, groter, grootst
Er passen ongeveer negentien voetbalvelden in het gigantische nieuwe distributiecentrum in Bleiswijk.
Haitsma Beton leverde grote aantallen kolommen, balken en heipalen voor dit project. Ontzorging van de
klant (o.a. in vroeg stadium constructief meekijken naar ontwerp) en snel kunnen schakelen en leveren
resulteerde in de opdracht voor deze megaklus.
Aannemingsbedrijf Wouters
Schijndel verstrekte Haitsma Beton
opdracht voor de levering van 728
betonnen kolommen, 721 betonnen
balken en ongeveer 3.500 heipalen.
Er is gekozen voor een ‘
gerberliggersysteem’, waarbij de
balken over de kolommen doorlopen
in combinatie met kanaalplaatvloeren. In het middendeel bevinden
zich de expeditieruimtes, die uit
prefabbeton worden opgetrokken
omwille van de hoge belasting.
Vliegende start
Haitsma Beton nam de heipalen via een vooropdracht in productie, waardoor het heien ruim binnen een
maand na de definitieve opdracht al kon starten. “Vlak daarna zijn wij al begonnen met het stellen en
storten van de fundering”, zegt Franco Nooijen van Aannemingsbedrijf Wouters Schijndel die, samen met
Joan Aarts en Geert van Doorn, de projectleiding verzorgt. “Vervolgens kon worden gestart met het stellen
van de kolommen, balken en vloeren, terwijl ze een eind verder nog aan het heien waren.”
Forse productiecapaciteit
Omdat de expeditieruimtes uit prefabbeton en een stalen draagconstructie
bestaan, zijn er veel aansluitingen tussen
de stalen kolommen en de onderliggende
betonnen kolommen en balken. Om
momentvaste verbindingen te realiseren,
zijn alle onderliggende kolommen
voorzien van acht draadeinden Ø 32 mm.
Haitsma Beton beschikt over een forse
productiecapaciteit waardoor de grote
hoeveelheid elementen binnen een
relatief kort tijdsbestek zijn geproduceerd.
“Inmiddels zijn alle balken en kolommen
geleverd en gemonteerd. Het past perfect.”
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Dunner en lichter maar sterker en efficiënter
Ingenieur Ben van Seventer is senior salesmanager voor de bouwdivisie van voestalpine Sadef, de
Belgisch-Nederlandse tak van een internationaal opererend bedrijf. “Onze 600 medewerkers produceren
meer dan 200 kilometer stalen profielen per dag. voestalpine Sadef levert aan alle mogelijke industrieën.
Van transport en zonne-energie tot, in mijn geval, de bouwsector. Wij werken al meer dan twintig jaar naar
tevredenheid samen met Wouters Schijndel, ook aan grote projecten als dit distributiecentrum.”
Voor de gevels van het pand werden koud gevormde stalen profielen geleverd. “Normaal gesproken
worden de gevels van dergelijke distributiecentra opgebouwd met warmgewalste UNP-profielen, voorzien
van koppelkokers ter stabilisatie van de kolommen. De wandregels in Bleiswijk zijn berekend op een hoge
drukkracht op de hoekkolommen ten gevolge van wind en tevens op kipkrachten. Hierdoor konden de
koppelkokers vervallen. Dat leverde een efficiencyslag op van 10 tot 15 procent. De verticale stijlen voor
de lichtstroken zijn in dezelfde profielen uitgevoerd.”

Montageklaar geleverd
Bij het vervaardigen van de profielen, uit continu thermisch verzinkt bandstaal, zijn alle benodigde gaten
en bewerkingen al meegenomen, zodat de profielen montageklaar op de bouwplaats werden aangeleverd.
Lichtgewicht, dus eenvoudiger in de montage. “De liggers zijn bovendien dunner dan de gebruikelijke
UNP-profielen, wat ook de montage van de sandwichpanelen met zelftappers vergemakkelijkt.”
Lichte draagstructuren
Lichte draagstructuren vormen een belangrijk selling point voor voestalpine Sadef. Ze zijn geschikt voor
diverse onderconstructies en compatibel met alle soorten beplating. Van Seventer en zijn collega’s denken
graag mee met de klant voor de optimale maatoplossing bij ieder project.
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De specialist voor optimale stalen systeemoplossingen

Tussenvloeren
» Dakgordingen en
wandregels
»

Modulaire bouw
» Onderconstructies
zonnepanelen
»

voestalpine Sadef nv

+32 51 261 269
sadef.bouw@voestalpine.com

De expeditieruimtes bestaan uit prefabbeton en een stalen draagconstructie.
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Twintig procent van het
geveloppervlak bestaat uit glas
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Er is ruim anderhalve hectare aan plafonden wandsystemen geïnstalleerd.
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De nr. 1 in Europa
voor industriedeuren en dockequipment

Combi-docks: voor groot
en klein
Voor de levering van de complete dockequipment en
diverse deursystemen werd Hörmann Nederland
ingeschakeld. “Het gaat hier om overheaddeuren,
brandwerende deuren en diverse stalen loopdeuren in
het warehouse”, vertelt Key Accountmanager Hugo Top.
“Bijzonder is dat we voor dit megaproject ook een
aantal combi-docks geleverd hebben. Dat zijn
multifunctionele docklevellers, geschikt voor zowel

●

Functionele oplossingen voor industriedeuren,
met meer dan 80 jaar ervaring

●

Oplossingen op het gebied van dockequipment
voor een efficiënte logistiek
24-uursservice, voor
controle, onderhoud
en reparatie

grote vrachtwagens als kleinere voertuigen.” Ook aan
de veiligheid is aandacht besteed, onder meer middels
het plaatsen van stoplichten en het aanbrengen van
aandockbeveiliging.
Goede voorbereiding
Al in het voortraject ging Hörmann met de

Motief 205-21
Industriële eindklanten

opdrachtgevers om tafel. “Op zich is het voor ons
normaal om dat een of twee keer te doen. Hier werd
het vier of vijf keer, zodat we ook bij dit grote project
naadloos op de wensen van de klant konden
aansluiten. Ik heb die goede voorbereiding als heel
prettig ervaren.”
Familiebedrijf
Hörmann, een internationaal familiebedrijf – vierde
generatie – bestaat al meer dan 85 jaar en heeft ruim
6.000 mensen in dienst: een innovatieve en
betrouwbare totaalleverancier op het gebied van
(onder meer) industriële deuren, dockequipment en
toegangstechniek.

‘Goede voorbereiding als
heel prettig ervaren’
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Voor de gevels van het pand werden koud
gevormde stalen profielen gebruikt.
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Flexibiliteit en duidelijke afspraken
De engineering en het tekenen, produceren, leveren en monteren van de vliesgevels en een groot aantal ramen en
deuren in het distributiecentrum waren de verantwoordelijkheid van Kozijn Garant uit Cuijk. Die waren op hun beurt
weer afhankelijk van Hydro Building systems voor de levering van hoogwaardig isolerende Sapa aluminium
profielsystemen.
Perry Hermans, Country Manager Benelux van het multinationale Hydro, vertelt: “Kozijn Garant is een vaste klant van
ons. Soms benaderen ze ons al in het begin van een project, zodat we kunnen meedenken. Wij hebben de aluminium
profielsystemen geleverd die nodig waren voor dit project. In geval van de vliesgevels ging het om het Sapa
Elegance 52 gevelsysteem. Voor de ramen en deuren leverden we profielen uit het Avantis 70 driekamersysteem.”
Bij Hydro Building Systems staat duurzaamheid op 1: “Hydro Circal 75R is 75% end of life aluminium, een circulaire
oplossing gerecupereerd uit oude ramen, deuren en vliesgevels.”
Flexibiliteit
Vanwege de gefaseerde bouw in Bleiswijk en de snelheid waarmee dat gebeurde, waren duidelijke afspraken,
regelmatige afstemming en flexibiliteit van de leverancier een vereiste, aldus Hermans. Met succes: “Ik ben er
onlangs nog geweest en alles zit er mooi in.”
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Ruim anderhalve
hectare aan plafond- en
wandsystemen
De VOF Van Hemmen & Van Kleef uit het Brabantse
Boxtel werkt al 32 jaar vooral in de eigen regio, maar

DLVD advies is een deskundig
adviesbureau op het gebied
van brandveiligheid.

voor opdrachtgevers als Aannemingsbedrijf Wouters
Schijndel gaan ze verder van huis. In Bleiswijk wachtte
ze een megaklus, aldus Rob van Kleef.
“Normaal werken we met z’n vieren, maar voor grote
projecten huren we ervaren vaklieden in. Dat was ook

Wij kunnen u van dienst zijn voor zowel nieuwbouw als bestaande (te
verbouwen) gebouwen. Onze werkzaamheden zijn o.a.:
Opstellen UPD’s installaties (sprinkler, blusgas, BMI en OAI),
Bouwplanadvies, Bouwplantoets, Integrale Brandbeveiligingsconcepten,
Rapportages gelijkwaardigheid & Inspecties

hier nodig, want we leverden en monteerden
ongeveer 3.500 m2 systeemplafond, 86
plafondeilanden van anderhalf bij zes meter voor
plekken waar geen systeemplafonds kwamen, 7.000
m2 metalstudwand en zo’n 4.800 m2 voorzetwand.”
Groot en klein
Voor Van Hemmen & Van Kleef is geen enkel
project te klein of te groot. Ze gaan prat op kwaliteit
en duidelijke afspraken vooraf bij het leveren van
plafondsystemen, wandsystemen en metalstudwanden
voor zowel nieuwbouw- als verbouw- en
renovatieprojecten.
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De Geerden 24 | 5334 LE Velddriel (GE) | 085-7501093 | advies@DLVD.nl

UW LEVERANCIER VOOR
SYSTEEMVLOEREN
N PREFAB BETON
N BETON CASCO’S
SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST?
SOFTWAREWEG 4
3821 BP AMERSFOORT
BEL ONS: 033 4500321
MAIL ONS: INFOOTRICONBETON.NL
WWW.TRICONBETON.NL TRICON STERK IN BETON

5 hectare kanaalplaatvloer precies op tijd geleverd
Grote getallen kunnen zorgen voor ingewikkelde logistieke puzzels. Bij Tricon Beton uit Amersfoort - al jaren een
gewaardeerde relatie van Wouters Schijndel - kunnen ze daarover meepraten, aldus projectleider Jordi van
Kattenbroek.
“In vijf à zes maanden tijd adviseerden, tekenden en verzorgden wij de engineering en levering van om en nabij
de 50.000 m2 - 5 hectare - prefab kanaalplaatvloer: 12 meter lang per element, in diktes van 320 en 400
millimeter.” Die dikte maakt grotere overspanningen mogelijk met een hogere belastbaarheid.
Bijna 600 vrachten
Tricon Beton levert een bijzonder breed assortiment aan prefabbeton en systeemvloeren voor grote en kleine
opdrachtgevers verspreid over heel Nederland. “Ondanks corona zijn we erin geslaagd alles zonder oponthoud
bij Wouters op de bouwplaats te krijgen. Dat was logistiek gezien een flinke uitdaging. In totaal ging het om
bijna 600 vrachten. Elke dag weer moesten we zorgen dat tien tot twaalf van die vrachten precies op tijd in
Bleiswijk aankwamen. Dan is het veel waard als je elkaar goed kent en vertrouwt, zoals Wouters en wij.” De
samenwerking met zowel de productie als de uitvoering verliep dan ook vlekkeloos.
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Create a Fire Safe
Environment

Incendio
coördineert complex
brandveiligheidsconcept
Opdrachtgever ULP Bleiswijk, een joint venture

Advies
Training
Onderzoek

Incendio is een adviesbureau gericht op brandveiligheid.
Op basis van onze kennis van risicobeoordelingen,
brandbeveiligingsinstallaties, bouw- en milieuregelgeving en
de brandweerorganisatie in Nederland zijn wij in staat om
bedrijven en instellingen optimaal te helpen in het oplossen
van hun brandveiligheidsvraagstukken.

tussen Somerset Capital Partners en USAA Real Estate,
vond voor de brandveiligheid van deze omvangrijke
logistieke e-fulfilment ontwikkeling, een betrouwbare
partner in adviesbureau Incendio te Utrecht.
Vanaf de ontwikkeling is Incendio in het proces
betrokken geweest. De locatie van de gebruiker is in
het buitenland bezocht en de eisen van wet- en
regelgeving, opdrachtgever, gebruiker en verzekeraar
zijn in een vroeg stadium in het ontwerp

Incendio B.V.
Maarssenbroeksedijk 13a
3542 DL Utrecht
info@incendio.nl - www.incendio.nl

samengebracht, teneinde de brandveiligheid af te
stemmen op de wensen en eisen van de betrokken
partijen.
De gefaseerde oplevering van het distributiecentrum
maakte het mogelijk dat, terwijl aan de ene kant de
ruwbouw nog in uitvoering was, aan de andere kant
werd gewerkt aan tussenvloeren en interne
transportsystemen. Met Engels als voertaal was het
mede daarom noodzakelijk om alle stakeholders tijdig
en correct te informeren over de Nederlandse
wetgeving. Incendio heeft deze coördinerende rol
ingevuld.
Brandveiligheidsissues
Dit heeft volgens de opdrachtgever er toe geleid dat
partijen die minder bekend waren met wet- en
regelgeving beter begrip kregen van het
brandveiligheidsconcept en er tijdig geanticipeerd
werd op brandveiligheidsissues in het werk. Een
belangrijke succesfactor in het project was de
samenwerking en afstemming tussen alle betrokken
partijen inclusief verzekeraar FM Global,
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Gemeente
Lansingerland. De gebruiker huurt Incendio nu ook in
voor de verdere fit out fase.
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3D-voorbereiding
zorgde voor soepele
uitvoering
Al meer dan tien jaar levert en monteert Kemkens
Brandbeveiliging uit Oss voor Wouters Schijndel
sprinklerinstallaties in grote logistieke panden. “Groot
betekent normaliter 3.000 tot 5.000 sprinklers”, zegt
projectleider Stijn Janssen.

Optimale bescherming met creatieve oplossingen

“Het project in Bleiswijk is een buitencategorie:
20.000 sprinklers. We hebben er de complete
sprinklerinstallatie en brandmeldingsinstallatie
geleverd en gemonteerd.” De voorbereiding van het
hele bouwproject vond plaats in 3D BIM-modellen,
dus ook die van Kemkens.
“Zo konden we wekelijks met alle partijen
afstemmen hoe het er in de uitvoering uit zou gaan

KemKens Brandbeveiliging BV
Landweerstraat-Zuid 138 | 5349 AK Oss

zien. De energie die we samen in die coördinatie
staken, heeft in ieder geval vanuit ons oogpunt een
bijzonder soepel lopende uitvoering opgeleverd.” Qua
installatie week het werk niet af van minder grote
projecten. “We verdeelden het pand in vier units,
beveiligd vanuit een pompkamer met twee
dieselpompen. Naast die pompkamer staat een
reinwatertank met een inhoud van 1.200 kuub.”
Familiebedrijf
Kemkens Brandbeveiliging bestaat sinds 2008 als
zusterbedrijf van Kemkens BV, een zes generaties oud
familiebedrijf dat zich vooral richt op CV-techniek,
airco en duurzame energie. Het kleinere Kemkens
Brandbeveiliging heeft 24 mensen in dienst, waarvan
acht in de buitendienst.

Industriebouw • maart 2021 • 207

DC Zalando • Bleiswijk

Brown field
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ontwikkeling
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DC Zalando • Bleiswijk
Het wordt de geautomatiseerde
warehouse in heel Europa.
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VARIOGATE
Hierbij wil ik aannemersbedrijf Wouters
bedanken voor de mooie opdracht en het
vertrouwen in ons bedrijf. Wij hopen nog
lang samen te mogen werken.
Koevering 16 - 5491 SX Sint-Oedenrode
Telefoon: 06-10602573
www.betonijzervlechtersbedrijfkeesdejong.nl
ijzervlechtersbedrijfkeesdejong@upcmail.nl

WWW.VARIOGATE.COM
info@haagh-protection.com

Er zijn o.a. plafondeilanden van
anderhalf bij zes meter aangebracht.

Opdrachtgever
Zalando SE Headquarter, Engeland

Kolommen, balken en heipalen
Haitsma Beton BV, Kootstertille

Kozijnen
Kozijn Garant BV, Cuijk

Projectontwikkelaar
Somerset Capital Partners BV,
Oisterwijk

Dockequipment en industriedeuren
Hörmann Nederland BV, Barneveld

Sprinklerinstallatie
Kemkens Brandbeveiliging BV, Oss

Koud gevormde stalen profielen
voestalpine Sadef NV, Gits (B)

Aluminium panelen
Wipaco, Gubbenvort

Betonijzer en vlechtwerk
Betonijzervlechtbedrijf Kees de Jong
BV, Sint-Oedenrode

Installateur
Rademaker Installatietechniek,
Zoetermeer

Advies brandveiligheid
Incendio BV, Maarssen

Systeemplafonds en
plafondeilanden
Van Hemmen en van Kleef VOF,
Boxtel

Bouwprogramma
Distributiecentrum voor
Zalando in Bleiswijk

Betonboringen
Van Zoggel Betonboringen, Dinther

Kanaalplaatvloeren
Tricon BV, Amersfoort

Architect
Mulderblauw Architecten,
Leidschendam
Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf Wouters
Schijndel BV, Schijndel

Bouwperiode
Juni 2019 – februari 2021
Bruto vloeroppervlakte
142.000 m2
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Doorlaatinrichtingen

Advies, levering
& montage

Kantel
type

Tuimel
type

Specialist in het
creëren en inrichten
van veilige industriele
en logistieke
werkplekken conform
de huidige eisen

Guillotine
type

Schuif/inklap
type

Slagboom
type

zijaanzicht

zijaanzicht

vooraanzicht

vooraanzicht

vooraanzicht

vooraanzicht

zijaanzicht

- Doorlaatinrichtingen
- Aanrijdbeveiligingen
- Kolombescherming
- Veiligheidsrailing
- Veiligheidspoorten

zijaanzicht

Modulaire veiligheidsrailing
Dipaq B.V.
Matena 13
3356 LG Papendrecht
078 - 842 47 16
info@dipaq.nl
www.dipaq.nl

